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APRESENTAÇÃO

Ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo, os homens se educam entre 
si, mediatizados pelo mundo. (Paulo Freire)

Na simplicidade da frase de Paulo Freire se revela a grandeza 
e aprofundidade da importância das relações humanas e da 

mediação do mundo nos processos educativos, sejam eles formais ou 
informais. Ter presente a necessidade de diálogo, partilha e alteridade nesse 
processo educativo é uma dádiva na construção de relações humanas e sociais 
mais equitativas e respeitosas.

Com o propósito de olhar para a sociedade de forma mais detalhada, 
crítica, humanista e afastando pretensões fundamentalistas, é que as 
disciplinas Direito, Movimentos Sociais e Minorias e Temas em normatização 
dos Movimentos Sociais são desenvolvidas, compartilhando teorias, vivências 
e conhecimentos. As mesmas fazem parte do Programa de Pós-Graduação 
stricto sensu – Mestrado e Doutorado em Direito da Universidade Regional 
Integrada do Alto Uruguai e das Missões (URI), campus Santo Ângelo/RS 
(Brasil).

A partir das reflexões e debates realizados nessas duas disciplinas que 
nasce a obra Temas em Movimentos Sociais e Direitos Humanos. Os trabalhos 
que compõem as pesquisas dessa obra são de Doutorandas, Doutorandos, 
Mestrandas e Mestrandos dessas duas disciplinas, cuja originalidade se buscou 
resguardar.1

Desejamos uma boa leitura!

Rosângela Angelin
Liane Marli Schäfer

1 Os autores e as autoras dos capítulos assumem a responsabilidade pelo conteúdo de seus textos.





PREFÁCIO

Os anos vinte do século XXI se caracterizam, desde já, como 
tempos de exacerbada hiperconexão, nos quais há um processo 

de reconstrução, quando as pessoas mais se voltam para dentro de si. Esse 
contexto se afasta do período de predominância do coletivo, característico 
do mundo essencialmente globalizado. Entre outros fatores, vive-se uma fase 
em que os movimentos sociais ampliam sua relevância, assumindo notório 
protagonismo.

Outrossim, o afã do ganho, do mais, do domínio, sem considerar os 
objetivos, os valores e as ansiedades do ser humano que nos cerca, desorienta 
e fatiga as pessoas e acaba se tornando, lamentavelmente, prioritária para 
enorme parcela da sociedade. Aí conceitos como os de alteridade, democracia, 
dignidade humana e igualdade entre homem e mulher são menosprezados e 
usurpados. 

Deve-se buscar hoje, mais do que em qualquer tempo, que a sociedade 
se aproxime de um ideal de equidade, no qual o respeito pelo ser humano e 
pelo diferente seja prioritário. Toda a formação cultural deve necessariamente 
olhar para o outro, buscando interagir e dialogar. Isso certamente vai diminuir 
os conflitos e aproximar os componentes de uma sociedade e de diferentes 
contextos sociais.

Honrado com o convite da Professora Dra. Rosângela Angelin, 
infatigável pesquisadora na temática dos movimentos sociais e minorias, 
aceitei a tarefa de prefaciar esta obra, o que recebo como uma missão. Trata-
se de uma coletânea de artigos de seus alunos e alunas no Programa de Pós-
Graduação em Direito da Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e 
das Missões (URI), campus de Santo Ângelo.

Esses trabalhos são oriundos de pesquisas dos doutorandos e 
mestrandos do consolidado Programa, nas duas disciplinas ministradas pela 
dedicada e percuciente professora – Temas em Movimentos Sociais e Direitos 
Humanos. No seu conjunto, os autores e autoras dos dezenove artigos acabam 
por construir uma obra de inegáveis méritos, analisando instigantes ângulos 
das ricas temáticas possíveis. 

Assim, Bianca Prediger Sawicki, mestranda e magistrada estadual no 
Rio Grande do Sul, estuda o movimento restaurativo circular, que coloca 
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a comunidade em interação constante com os poderes públicos, visando 
à criação de espaços escolares, no qual a justiça seja ensinada como valor 
e os Direitos Humanos inseridos na base educativa. A autora entende que 
esse novo olhar, com visão proativa, tornará mais competitivo e humano o 
ambiente comunitário.

Com propriedade, a doutoranda Bianca Strücker, que é bolsista da 
CAPES, analisa exaustivamente a teologia feminista como revolução cultural 
e religiosa na defesa dos direitos sexuais e reprodutivos em nosso país. Enfatiza 
que é libertador discutir feminismo – em uma sociedade complexa – em 
contextos acentuadamente patriarcais, e isso legitima a diferença e permite 
falar em “feminismos diferentes para sujeitos diferentes”.

 A seguir, a mestranda Carina Caetano de Oliveira Quines e a 
professora Rosângela abordam os aspectos entre os movimentos feministas e o 
movimento LQBTQ+ no reconhecimento das diversidades de gênero e sexual. 
Lamentam a afronta ao direito humano à identidade de gênero e orientação 
sexual inserido na vigente Carta Magna brasileira, além de previstos em 
documentos internacionais, pelo poder, violência, invisibilidade e sofrimento 
psíquico no contínuo processo de produção e reprodução das masculinidades 
e feminilidades hegemônicas.

O desejável protagonismo das mulheres em movimentos sociais, 
invisível nos estabelecimentos prisionais, reteve a atenção da mestranda 
Daiane Specht Lemos da Silva, também bolsista da CAPES. Ocorre que a 
mulher presidiária, já pelo contexto desvalorizada e impotente, sente que essa 
perda da liberdade se transforma em uma violação a mais de seus direitos. 
Complementa que o empoderamento feminino, uma instigação dos valores 
da mulher e o seu pertencimento na sociedade contribuiria consideravelmente 
para evitar novas prisões e a reincidência delituosa desse ser humano.

A luta da pessoa com deficiência na efetivação de seus direitos e os 
movimentos sociais é trabalhada, a seguir, pelo mestrando e advogado Diego 
Lemos Maciel. Pensa na necessidade de a sociedade civil pressionar o Estado 
na reafirmação de sua responsabilidade na promoção da igualdade social, no 
entendimento de que essa igualdade é primordial a fim de que as especificidades 
sejam levadas no mais alto grau no exercício de todos os direitos.

O mestrando e mediador extrajudicial Francisco Ribeiro Lopes se 
ocupa da mediação de Luis Alberto Warat nos movimentos sociais, situando-a 
como possibilidade positiva no contexto social educacional. Entende que 
ambos podem somar para a sociedade atual, na qual as relações devem ser 
tratadas de forma humana e a mediação “possui um papel fundamental na 
busca por uma sociedade mais equilibrada e ciente do seu papel participativo, 
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evolutivo e transformativo”.
A hiperconectividade analisada como movimento participatório, 

estudando as identidades dos movimentos sociais, constitui artigo do 
mestrando e bolsista Gabriel Henrique Hartmann. Ele observa que as novas 
formações identitárias e democráticas comportam uma reconfiguração 
desses movimentos, o que perpassa por uma nova formação, com lastro em 
uma forma diferente de sujeito/ator, transpondo fronteiras em prol de uma 
democracia participativa concretamente alicerçada na diversidade.

Cotejando agora os movimentos sociais com a educação popular e os 
direitos humanos, o doutorando e professor universitário Gabriel Maçalai 
trabalha na construção de um sujeito latino-americano. Preconiza que tais 
direitos, se pensados desde esse segmento de nosso continente, partindo 
dos excluídos, pobres e marginalizados, enfim da periferia, poderia ser um 
caminho e uma possibilidade na formulação e concretização desses direitos.

A mestranda Gabriela Liandra Cortezia – no momento em que o Brasil 
começa a discutir uma possível reforma tributária – faz considerações sobre o 
que os movimentos sociais podem contribuir para que nosso sistema tributário 
torne menos pungentes as desigualdades sociais. Recorda que o cidadão tem o 
direito de reivindicar e interagir, de forma ativa, na atividade fiscal do Estado.

Abordando a dignidade humana das minorias, o mestrando Gustavo 
Patias traz reflexões acerca do Direito e da Música nessa busca. Pretende abrir 
uma janela para discussões futuras sobre de que forma as letras de músicas 
podem dar voz aos excluídos e marginalizados na conjuntura atual: “como são 
representadas as minorias no cenário musical e como o direito dialoga com a 
música na efetivação à luz do direito vivo: das práticas sociais”. 

O capítulo da doutoranda Kimberly Farias Monteiro estuda a concessão 
do direito ao voto e as cotas eleitorais à luz do movimento feminista na luta 
pela inclusão das mulheres na atividade política. Lembrando que a igualdade 
entre homens e mulheres e o reconhecimento, a ambos, dos direitos civis 
e políticos sempre constituiu a marca desse movimento, que conduziu ao 
direito de voto às mulheres em 1932.

Voltando aos movimentos sociais em si, a mestranda e advogada Lara 
Narjana Johann os analisa como ferramenta emancipadora na temática dos 
refugiados. Vislumbra-os na inclusão das crianças desse segmento populacional 
através da educação, na convicção de que isso poderá conduzir a uma cidadania 
globalizada. Enaltece a importância da solidariedade na idealização de uma 
comunidade internacional, unificada e com lastro nos princípios de alteridade 
e de inclusão do diferente. 
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Uma visão a partir de Luis Alberto Warat e Hans Jonas sobre o ingresso 
nos cursos superiores das pessoas com deficiência comporta expressivo estudo 
da doutoranda Liane Marli Schäfer e da Professora Rosângela Angelin no que 
tange à inclusão, à alteridade e à responsabilidade. As autoras consideram que 
a todos e todas compete interagir para criar estratégias de enfrentar questões 
e obstáculos vivenciados, “exercitando, verdadeiramente, o respeito pelos 
direitos humanos sob a forma de respeito às particularidades e espaços das 
pessoas no meio social e cultural”.

Artigo sob o título “Corpos Indóceis na Sociedade Multicultural: 
o não-lugar das Vivências Trans e o Movimento Transfeminista como uma 
Práxis Emancipatória” é a contribuição da mestranda e bolsista Lucimary 
Leiria Fraga. A autora lamenta que, não obstante os avanços jurídicos e 
legislativos, é necessária uma mudança cultural que priorize um ideal de 
respeito à diversidade, concluindo com um questionamento: “até quando as 
mulheres Trans serão empurradas ao não-lugar?”

A mestranda Luziana Colombo Lunardi questiona se a tipificação 
penal do feminicídio é apenas simbólica. Observa, com propriedade, que 
sua pesquisa e os dados encontrados levaram-na a concluir que a violência 
de gênero continua presente na realidade de nosso país, vitimando grande 
número de mulheres. Assim, evidenciado que a sociedade é notoriamente 
patriarcal e machista, impõe-se a especialização dessa legislação a fim de punir, 
prevenir e erradicar essa nefasta forma de violência. 

A possibilidade ou a impossibilidade de um encontro entre a mediação e 
os movimentos sociais constitui o cerne do artigo da mestranda Maria Eduarda 
Granel Copetti. Ela reflete que tais movimentos, que oferecem oportunidade 
para as pessoas lutarem individualmente por seus ideais, necessitam, surgido 
o conflito, de uma mediação que efetivamente restaure os vínculos entre os 
envolvidos para que a convivência harmônica retorne entre eles. 

A doutoranda e professora universitária Neusa Schnorrenberger aborda 
a situação das mulheres agricultoras à luz dos movimentos sociais feministas 
na sociedade de hoje. Confiante de que tais movimentos são relevantes para 
a mudança social, na qual a autonomia e melhores condições de vida são 
buscadas, reflete que a eles, no que tange às mulheres agricultoras “é possível 
se aplicar a lógica descentrada e paradoxal para a busca de sua emancipação 
frente ao poder patriarcal presente na sociedade contemporânea sob um 
intenso raciocínio logocentrista, que necessita ser descontruído”. 

Também doutorando e professor universitário, Rafael Vieira de Mello 
Lopes analisa a chamada escola sem partido no contexto atual da educação no 
País. Trabalha em três ângulos: aspectos referentes à república e à democracia; 
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a educação republicana no contexto jurídico do Brasil; e o movimento da 
escola sem partido no contexto brasileiro atual. 

Por fim, o mestrando, magistrado e professor Roberto Laux Junior 
aborda os direitos sociais, a cooperação e as sociedades propositivas, como um 
começo ou recomeço. Acredita que houve enorme equívoco dos sucessivos 
governos brasileiros, ao tornar o Estado refém da ilusão de que o capital social 
seria produzido pela economia ou pelo direito. Esse investimento será fruto 
da educação moral dos agentes sociais, com ações e práticas que estimulem e 
tornem viáveis essas mudanças.

Permito-me afirmar que os trabalhos que constituem os capítulos 
desta coletânea são dignos de nela constar, mantendo um padrão culto, uma 
linguagem adequada e clara, palmilhando corretamente sobre o tema optado 
por cada autor ou autora, utilizando-se de bibliografia pertinente e atual 
e seguindo um fio condutor. Entendo, então, que a publicação desta obra 
preenche lacunas e terá ampla aceitação de estudiosos das temáticas abordadas. 

Desejamos ao leitor uma ótima e edificante experiência.

Prof. Dr. Florisbal de Souza Del´Olmo

Professor Colaborador do PPGD do UniCuritiba, PR 





CAPÍTULO 1

O MOVIMENTO RESTAURATIVO CIRCULAR

Bianca Prediger Sawicki1

1 Considerações iniciais 

   Além do certo e do errado existe um espaço. Somente nele nos 
encontraremos. (Krishnamurti)

O presente artigo tem por temática central apresentar a Justiça 
Restaurativa como um movimento social importante para a 

comunidade que busca construir uma Cultura de Paz. Como se constrói 
uma comunidade restaurativa? Como se estabelece e se consolida senso 
comunitário? É possível criar conexão na comunidade?

A partir dessas indagações é que se pretende lançar o olhar sobre o 
movimento restaurativo, nos vieses construtivo e transformador, que visa 
formar o senso coletivo através de simples processos circulares. 

De início, afigura-se necessário trazer considerações introdutórias do 
movimento social restaurativo, em contraposição à cultura do litígio, assim 
como a necessidade de construção da comunidade restaurativa, que descobre 
na inteligência coletiva sistêmicao sentido de transformação e força em 
movimentos de expansão dos processos construtivos de pacificação social. 

O método empregado é o dedutivo, com enfoque analítico e de 
procedimento bibliográfico. 

2 A Justiça Restaurativa como Movimento Social 

Ao demarcar seu entendimento sobre os movimentos sociais, Maria 
da Glória Gohn afirma: “nós os vemos como ações sociais coletivas de caráter 
sócio-político e cultural que viabilizam distintas formas da população se 
organizar e expressar suas demandas.” (GOHN, 2010, p.13). 

Os movimentos sociais brasileiros originam-se a partir de diversas 
iniciativas de resistência ao autoritarismo do Estado, especialmente 
movimentos estudantis, populares, em iniciativas da Igreja Progressista e da 
Teologia da Libertação, somados a organizações civis comunitárias. 
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Na segunda metade da década de 1970, surgem novas organizações 
rurais, como os movimentos dos atingidos pelas barragens, dos sem-terra, 
bem como “os novos movimentos sociais”, organizados a partir das lutas 
identitárias feministas, ecologistas, pacifistas, étnicas, etc. (SCHERER-
WARREN, 2008, p.10), nos quais, além das lutas específicas em torno de 
suas temáticas, sempre trouxeram a luta geral pela autonomia política e 
organizacional em relação às estruturas estatais e governamentais. Nessa linha, 
criou-se “uma interdependência entre o social, o político e o estatal, que 
significa, ao mesmo tempo, uma autonomia relativa de cada setor de ação 
coletiva e a impossibilidade de definir um desses setores independentes de suas 
relações com os demais.” (TOURAINE, 1987, p. 231). 

Entre as décadas de 1980 a 1990, através do “movimento cidadão”, 
a mobilização surgiu para a ampliação de direitos ou a criação de direitos 
de uma nova geração a serem incluídos na moderna Constituição, com um 
aumento considerável de ONGs, associações de bairros, representantes de 
periferias e moradores de classe média, buscando direitos sociais, lutando pelo 
“direito a ter direitos”, sem progresso na garantia de direitos civis e sociais, em 
especial aos excluídos, pois “foi um período para a conscientização acerca dos 
direitos do cidadão, estimulada, sobretudo, pelas organizações de mediação, 
intelectuais orgânicos e lideranças de movimentos, mas com alcance ainda 
limitado para a grande massa dos excluídos.” (SCHERER-WARREN, 2008, 
p.12).

O crescimento e visibilidade das ONGs e do terceiro setor, fóruns 
globais e conferências internacionais, a partir da Eco/92, estimulou o “diálogo 
interorganizacional e a participação em rede de uma grande multiplicidade 
de atores coletivos” (SCHERER-WARREN, 2008, p.12), para construir 
uma identidade comum pelos direitos de cidadania, luta pelas diversidades e 
identidades específicas e um movimento institucionalizado, como se recolhe da 
manifestação da juventude, “os caras-pintadas”, no conjunto do “Movimento 
pela Ética na Política”, movimentos sociais rurais, étnicos e sindicais, com o 
aumento das articulações desses atores entre si com outros movimentos sociais 
urbanos, latino-americanos e globalizados.  

Os movimentos populares criaram ou fortaleceram a construção de 
redes sociais. Sempre foram heterogêneos em torno de temáticas e demandas, 
unificadas em carências socioeconômicas, mas

nos anos 90 desenvolveram redes com outros sujeitos sociais, assim como 
redes dentro do próprio movimento popular propriamente dito, destacando os 
movimentos que atuam na questão da moradia. Nas redes com outros sujeitos 
destacam-se as tecidas com o campo sindical, o campo institucional de outras 
entidades sociais, o campo político-partidário, o campo religioso, o campo das 
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ONGs. (GOHN, 2010, p. 23).

Com o decurso do tempo, a dinâmica interna dos movimentos 
populares sofreu alterações profundas, desde a perda e a transferência da 
visibilidade para as ONGs, saindo de um nível apenas reivindicatório para 
um nível mais propositivo, operacional. “Não se tratava mais de ficar de costas 
para o Estado, mas de participar das políticas, das parcerias, etc.” (GOHN, 
2010, p. 24). Assim, ajudaram a construir outros canais de participação, de 
modo que os fóruns e conferências contribuíram para a institucionalização de 
espaços públicos importantes, especialmente diferentes conselhos das esferas 
municipais, estaduais e nacionais. 

Dentre os movimentos populares urbanos, citam-se a luta pela 
moradia, tida como mais organizada, os movimentos populares da saúde, dos 
transportes, das creches e, também, o movimento popular pela educação. Esse 
último, em que pese sem visibilidade como um ator independente, já que 
suas demandas foram incorporadas pelos sindicatos dos professores ou por 
articulações mais amplas, com a promulgação da nova Lei de Diretrizes e 
Bases (LDB), de 1996, alteraram de tal forma o cotidiano das escolas que deu 
as bases para a mobilização de movimento popular pela educação.

Falta de vagas, filas para matrículas, resultados de exames nacionais, progressões 
contínuas (passagem de ano sem exame), deslocamento de alunos de uma 
mesma família para diferentes escolas, atrasos nos repasses de verbas para 
merendas escolares, denúncias de fraudes no uso dos novos fundos de apoio 
à educação, entre outras, foram pautas de agenda do movimento na área da 
educação. Além de aumentar a demanda, essas famílias estavam acostumadas a 
acompanhar mais o cotidiano das escolas, levando essas práticas para a escola 
pública, antes mais fechada à participação comunitária. (GOHN, 2010, p.27). 

A socióloga Ilse Scherer-Warren, no texto “Movimentos sociais 
no Brasil contemporâneo”, sustenta o surgimento, na década de 2000, do 
“movimento cidadão crítico”, que traz controle social pela cidadania, o qual 
convive com algumas características dos movimentos anteriores, mas se pode

observar a emergência de uma rede de movimento social que busca uma nova 
presença na esfera pública, uma presença de engajamento com as questões 
nacionais, mas de autonomia em relação à esfera governamental. Trata-se 
de empoderar e capacitar a sociedade civil para participar na esfera pública 
estatal, negociando e colocando os interesses e reivindicações da sociedade 
civil, resguardando a autonomia de suas concepções e posicionamentos. Está, 
pois, emergindo um movimento cidadão crítico, já não mais com um projeto 
de poder para controle do Estado, mas com um projeto de controle socias pela 
cidadania em relação às questões nacionais de interesse público, o que alguns 
movimentos populares denominam de “projeto de nação”. (SCHERER-
WARREN, 2008, p.14).

Partindo do pressuposto de que “transformar” não é só modificar a 
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sociedade a partir do aparelho do Estado, mas modificá-la também no nível das 
ações concretas da sociedade civil, surge o potencial dos “Novos Movimentos 
Sociais” para a criação de uma sociedade civil emancipada, cooperativa e mais 
democrática. É nesse sentido 

que buscar a compreensão do projeto e da práxis dos NMS significa procurar 
o potencial transformador de que estes são portadores. Com isso não pretendo 
inferir que Estado e sociedade civil são campos sociais autônomos. Os dois 
se interpenetram em suas dinâmicas próprias. Todavia, o Estado, enquanto 
aparelho, possui um campo institucional de atuação privilegiada, e a sociedade 
civil, pela sua força numérica e vital na produção social, poderá ter uma 
atuação mais ou menos agressiva na transformação do social. (SCHERER-
WARREN, 1993, p. 53). 

Com base nessa nova compreensão, a Justiça Restaurativa caracteriza-
se com importante movimento social em que une agentes institucionais e 
diferentes forças organizadas da sociedade civil para uma atuação focada na 
construção da paz. 

A Resolução nº 225/2016 do Conselho Nacional de Justiça apresenta 
diretrizes seguras à implementação de um órgão central macro de coordenação, 
com estrutura e pessoal para tanto, para desenvolver a implantação, a difusão 
e a expansão da Justiça Restaurativa, e dar suporte e supervisão a projetos e 
ações voltados à sua materialização. De forma clara, apresenta a diretriz de 
atuação universal, sistêmica, interinstitucional, interdisciplinar, intersetorial, 
formativa e de suporte, com articulação necessária com outros órgãos e demais 
instituições, públicas e privadas, bem como com a sociedade civil organizada, 
para que, assim, os Tribunais sejam os “disparadores” da construção da política 
pública de Justiça Restaurativa, tanto no âmbito da organização macro, 
quanto em cada um dos polos irradiadores2, em que a Justiça Restaurativa se 
materializar como concretização dos programas, mediante monitoramento e 
avaliação.3

 A Cultura de Paz traça a diretriz de construção preventiva na resolução 
não violenta dos conflitos, com base na tolerância, na fraternidade e no 
“compartilhamento em base cotidiana, sendo um grande “guarda-chuva” de 

2 A metodologia do Polo Irradiador, estruturado pela especialista Monica Mumme, tem sido um dos 
caminhos eficazes para desenvolver uma expansão sustentável da Justiça Restaurativa. Em verdade, 
trata-se de uma metodologia de implementação de políticas públicas de Justiça Restaurativa. Por 
meio dos Polos Irradiadores, são criados espaços qualificados para além dos ambientes forenses 
(mas também estes), com fluxos e procedimentos interinstitucionais, envolvendo instituições 
diversas, a sociedade e a própria comunidade. (PELIZZOLI, 2016, p. 79).

3 Art. 18 da Resolução nº 225/2016, CNJ. Os tribunais, por meio do órgão responsável, deverão 
acompanhar o desenvolvimento e a execução dos projetos de Justiça Restaurativa, prestando 
suporte e auxílio para que não e afastem dos princípios básicos da Justiça Restaurativa e dos 
balizamentos contidos nesta Resolução. 
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ações”, em qual o respeito aos direitos individuais, ao princípio do pluralismo, 
assegura e sustenta a liberdade de opinião e se empenha em prevenir desordens, 
resolvendo-os nas suas bases. (PELIZZOLI, 2016, p. 9).

 Com base nesse propósito, as Professoras Maria de Fátima Galdino da 
Silveira e Maria José de Matos Luna, da Universidade Federal do Pernambuco, 
enfatizam que “A justiça restaurativa compõe um movimento social que busca 
instalar de modo concreto a Cultura de Paz e os Direitos Humanos em nossa 
sociedade”, de modo que pesquisas acadêmicas têm surgido para o debate da 
questão da finalidade do direito como promotor de justiça na sociedade, de 
forma viável e eficaz. (PELIZZOLI, 2016, p.11). 

Nessa perspectiva, percebe-se que a Justiça Restaurativa está avançando 
como movimento social, ocupando territórios e estabelecendo diretrizes de 
implantação da cultura da humanização, mediante políticas públicas engajadas 
com a sociedade civil em um movimento de levante de um verdadeiro “Exército 
da Paz”, com o nascimento de uma comunidade restaurativa. 

3 A comunidade restaurativa do porvir

Construir uma Cultura de Paz Restaurativa, ou melhor, uma 
“Comunidade Restaurativa”, não é uma missão das mais fáceis, notadamente 
ante a natural resistência na utilização de mecanismos, métodos alternativos e 
complementares na transformação dos conflitos. 

Isso porque o Direito e a Justiça vêm sendo aplicados por especialistas 
e juristas. 

Tal especialização parece criar uma barreira para a compreensão e participação 
dos envolvidos. Na medida em que o Direito vai se tornando independente 
de outras esferas de valor, parece não corresponder a certos grupos sociais, às 
necessidades de reparação e pacificação social. (CARDOSO NETO, 2018, p. 
22).

Percebe-se que o aparato penal tem sido utilizado de maneira cada 
vez mais repressiva, em uma resposta ao crescente aumento da criminalidade 
contemporânea. Criminaliza-se mais, pune-se mais e encarcera-se mais. “A 
justificativa estatal para garantir a segurança dos cidadãos, muitas vezes, 
é conquistada com supressão de direitos e garantias daqueles que passam a 
integrar o sistema penal.” (CARDOSO NETO, 2018, p. 27).

Consequentemente, vem crescendo o reconhecimento das inúmeras 
limitações e carências da Justiça Criminal, pois paira entre os profissionais 
da área da justiça o sentimento de frustração com o sistema. “Muitos sentem 
que o processo judicial aprofunda as chagas e os conflitos sociais ao invés de 
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contribuir para seu saneamento e pacificação.” (ZEHR, 2015, p.11).
Para Eugênio Raúl Zaffaroni, o discurso jurídico-penal é inegavelmente 

“falso”, mas “não é um produto de má-fé, nem de simples conveniência”. 
Sustenta o autor a incapacidade de substituição do discurso em razão da 
necessidade de defesa dos direitos de algumas pessoas. Consente o autor que a 
realidade operacional dos sistemas penais jamais se adaptará à planificação do 
discurso jurídico-penal, como também não será possível o cancelamento deste 
sem a eliminação daqueles. (ZAFFARONI, 2001, p. 15). Nesse contexto, o 
autor afirma que

a seletividade, a reprodução da violência, a criação de condições para as maiores 
condutas lesivas, a corrupção institucionalizada, a concentração do poder, a 
verticalização social e a destruição das relações horizontais ou comunitárias não 
são características conjunturais, mas estruturais do exercício do poder de todos os 
sistemas penais. (ZAFFARONI, 2001, p.15, destaque do autor).

No entanto, a proposta da Justiça Restaurativa não é eliminar ou 
desconsiderar o sistema penal existente e o que foi construído até aqui, mas 
se incorporar a ele, no trabalho gradual e concomitante de “troca de lentes”, 
proposto por ZEHR, o “avô” da Justiça Restaurativa. 

É nesse sentido que a Resolução nº 2002/2012, do Conselho 
Econômico e Social das Nações Unidas, propõe que os

Estados integrantes da Organização das Nações Unidas deveriam “buscar a 
formulação de estratégias e políticas nacionais, objetivando o desenvolvimento 
da justiça restaurativa a e promoção de uma cultura favorável ao seu uso pelas 
autoridades de segurança e pelas autoridades judiciais e sociais, bem como em 
nível das comunidades locais”. 

Com esse desiderato, o Conselho Nacional de Justiça editou a 
Resolução nº 125/2010, promovendo os primeiros passos para a utilização 
dos mecanismos da Justiça Restaurativa no bojo das medidas pertinentes à 
Política Judiciária Nacional para tratamento adequado dos conflitos, mas 
atrelados ao campo da conciliação e mediação. 

No ano de 2016, com a edição da Resolução nº 225, o Conselho 
Nacional de Justiça já adota uma postura mais proativa e, em seu art. 1º, 
explica que a Justiça Restaurativa

constitui-se como um conjunto ordenado e sistêmico de princípios, métodos, 
técnicas e atividades próprias, que visa à conscientização sobre os fatores 
relacionais, institucionais e sociais motivadores de conflitos e violência e 
por meio do qual os conflitos que geram dano, concreto ou abstrato, são 
solucionados de modo estruturado. (RESOLUÇÃO 225/2016).

Em seu inciso I, verifica-se a necessidade de participação do ofensor e, 
quando houver, da vítima, bem como das famílias e outros envolvidos, além 
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de representantes da comunidade e, ainda, de facilitadores restaurativos.
Marcelo Nalesso Salmaso entende a Justiça Restaurativa

como uma verdadeira mudança dos paradigmas de convivência, voltada à 
conscientização dos fatores relacionais, institucionais e sociais motivadores 
da violência e da transgressão, de forma a envolver todos os integrantes da 
sociedade como sujeitos protagonistas da transformação rumo a uma sociedade 
mais justa e humana. (SALMASO, 2016, p. 22).

Assim, percebe-se que o movimento restaurativo quebra o 
distanciamento existente entre os envolvidos no conflito, chamando a 
comunidade para participar ativamente da justiça, em um raro momento de 
soberania e cidadania participativa. Com essa percepção, Marcelo Gonçalves 
Saliba conceitua Justiça Restaurativa como

processo de soberania e democracia participativa numa justiça penal e social 
inclusiva, perante o diálogo das partes envolvidas no conflito e comunidade, 
para melhor solução que o caso requer, analisando-o em suas peculiaridades 
e resolvendo-o em acordo com a vítima, o desviante e a comunidade, 
numa concepção de direitos humanos extensíveis a todos, em respeito ao 
multiculturalismo e à autodeterminação (GONÇALVES SALIBA, 2009, p. 
148).

Essa participação institui-se a partir de um programa de práticas 
restaurativas, inicialmente na comunidade escolar, com atenção nos pilares de 
prevenção, na ressocialização, na segurança e fortalecimento institucional. Isso 
porque a escola é a “instituição socializadora mais poderosa depois da família” 
(PRANIS, 2015), com um potencial incrível para a transformação cultural 
pacífica, além de criar um espaço de diálogo permanente destinado ao corpo 
docente e discente, o fortalecimento dos vínculos profissionais e pessoais, para 
a construção de soluções coletivas frente aos desafios da comunidade escolar. 

O desenvolvimento articulado se dá por meio de um conjunto de 
estratégias inspirados nos princípios da Justiça Restaurativa, incluindo 
atividades de pedagogia social, no diálogo e implementação de atividades 
preventivas e atuação autocompositiva de conflitos. O caráter intersetorial 
e integrado se entrelaça com um regime de responsabilidade compartilhada 
pela articulação de políticas públicas em diversas áreas do saber: educação, 
assistência social, saúde, cultura, esporte e lazer, demonstrando a união de 
propósitos para o núcleo central: a pacificação. 

O Desembargador Leoberto Brancher, precursor da Justiça 
Restaurativa no Rio Grande do Sul e no Brasil, na introdução do manual 
“Círculos em Movimento”, das autoras norte-americanas Carolyn Boyes-
Watson e Kay Pranis, traduzido por Fátima De Bastiani, publicado no Brasil 
como uma poderosa ferramenta a serviço da transição para a Cultura de Paz, 



26
Rosângela Angelin  |  Liane Marli Schäfer (Orgs.)

narra o espírito de generosidade, partilha, corresponsabilidade do paradigma 
restaurativo e do trabalho que envolve diferentes setores de atuação na 
comunidade. Ao discorrer sobre a ideia da tradução do manual lançado nos 
EUA em 2014, exemplifica a força do movimento:

Mais de dois anos de maturação e a ideia vingou na primavera de 2017. 
Foi quando conseguimos patrocínio para os direitos autorais, a tradução e a 
revisão do texto, graças à parceria entre a Escola da Magistratura da Associação 
dos Juízes do Rio Grande do Sul – AJURIS e o Instituto Terre deshommes 
Lausanne no Brasil, na pessoa incansável do seu Delegado Renato Pedrosa. 
Para isso, contamos também com as Prefeituras de Porto Alegre, Caxias do 
Sul e Lajeado, onde – como também em Fortaleza – secretarias municipais, 
conselhos de direitos da criança, juízes, promotores e educadores se uniram 
para capacitar equipes e colocar este manual em movimento de forma pioneira 
o Brasil. (BOYES-WATSON; PRANIS, 2015, p. 01).

O Conselho Nacional de Justiça publicou a Resolução nº 125/2010, 
estimulando a busca por soluções alternativas de resolução de conflitos, e, em 
maio de 2016, lançou a campanha nacional “Justiça Restaurativa do Brasil”, 
em parceria com a Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB), com a 
finalidade de difundir as práticas restaurativas e estimular a pacificação dos 
conflitos. 

Com o objetivo de articular relações coletivas, embasadas na ética 
e responsabilidade na recomposiçãodo tecido social rompido, a Justiça 
Restaurativa representa uma nova forma de pensar e de agir com relação 
aos crimes e conflitos, de maneira a envolver a comunidade na solução 
dos mesmos. Pela atuação do magistrado, as pessoas envolvidas num caso, 
seus amigos, suas famílias e a comunidade, são convidadas a participar de 
dinâmicas de grupo para avaliar as causas e as consequências do fato ocorrido. 
A construção concomitante de alternativas para reparar o dano causado 
e evitar a repetição, possibilita a compreensão do arrependimento, pelo 
infrator, da responsabilização ativa de que suas ações afetam outras pessoas e 
relacionamentos.  

As práticas restaurativas vêm avançando ainda mais, especialmente 
quando se transformaram em políticas públicas por meio de programas 
nacionais, estaduais e municipais, em que diversas legislações municipais 
aprovadas nas casas legislativas demonstram a união de instituições públicas, 
privadas e comunidade em geral aos métodos pedagógicos articulados, 
especialmente com a apresentação de definições importantes para a 
concretização dos propósitos, criando Núcleos de Prática Restaurativa4, 

4 No Município de Caxias do Sul, o Núcleo de Práticas Restaurativas está vinculado à Secretaria 
Municipal de Segurança Pública e Proteção Social, e ao CEJUSC (Centro Judicial de Solução 
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desdobrados em Centrais de Pacificação, modelo restaurativo de vanguarda na 
cidade de Caxias do Sul/RS. 

O Projeto Escola + Paz demonstra a força desse movimento. A 
Secretaria de Estado da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos em parceria 
com a Secretaria de Estado da Educação e Associação dos Juízes do Rio Grande 
do Sul (Ajuris) noticiou, por ocasião da finalização do projeto, excelentes 
resultados, especialmente a capacitação de 1.200 facilitadores e a implantação 
de inúmeros Núcleos de Referência de práticas restaurativas nos seis Centros 
da Juventude e nas Escolas dos territórios do Programa de Oportunidades e 
Direitos (POD), com foco no crescimento pessoal e profissional de jovens de 
15 a 24 anos. (RIO GRANDE DO SUL, 2019, p.04). 

Esse movimento restaurativo busca, portanto, a crescente interação dos 
poderes públicos instituídos, já que ocupam posição privilegiada do poder-
dever de construção da paz social, com a comunidade escolar e sociedade 
civil (educadores, família, coordenadores pedagógicos, assistentes sociais, 
psicólogos), assumindo a responsabilidade e comando no envolvimento na 
pacificação, criando espaços escolares, comunitários e judiciais, em que a paz 
seja construída de baixo para cima, onde a justiça seja ensinada como “valor” 
e os Direitos Humanos assegurados na base educativa.

Com o desenvolvimento das práticas restaurativas cresce o número 
de “Voluntários da Paz”, o que impulsiona a troca gradativa de lentes da 
comunidade do litígio para uma comunidade cooperativa, mais humana, uma 
verdadeira comunidade que cria uma identidade de uma Cultura de Paz. 

4 O senso comunitário e a inteligência sistêmica restaurativa

Como se estabelece e se consolida o senso comunitário? É possível 
construir conexão na comunidade? Essas são indagações necessárias para a 
construção de inteligências coletivas despertas, pois, segundo Einsten, “só 
existe inteligência coletiva”. 

Para a efetiva implantação da Justiça Restaurativa e todas as suas 
potencialidades criativas através de teorias e metodologias, afigura-se necessário 
a expansão do movimento social em rede que busca concretizar a Cultura de 
Paz e Direitos Humanos, pelo resgate social e ético em setores sombrios de 
nossa sociedade decorrentes da violência. O Professor Marcelo L. Pelizzoli 
sustenta que este é um fator contagiante, pois

de Conflitos da Comarca de Caxias do Sul). O Núcleo está dividido em três Centrais: Central 
Judicial de Práticas Restaurativas; Central de Práticas Restaurativas da Infância e Juventude; 
Central de Práticas Restaurativas Comunitárias. 
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em geral as pessoas envolvidas, que perceberam o esgotamento do sistema de 
controle social, buscam novos conhecimentos e técnicas, e são tocadas pela 
força da inteligência sistêmica restaurativa, com seu potencial de transparência, 
afetividade, dignidade, reconhecimento da vulnerabilidade humana, bem 
como as capacidades regenerativas dos seres humanos. (PELIZZOLI, 2016, 
p. 23).

Busca-se, assim, através desse despertar, a construção da justiça como 
valor, que surge das diversas dimensões sistêmicas da pacificação preventiva 
e social da comunidade. A pretensão é colocar a comunidade em ação, em 
movimento de reequilíbrio, às práticas sociais justas, ao reconhecimento do 
outro, à reparação dos erros, ao fortalecimento dos vínculos, à restauração, à 
religação de laços e no rumo de uma educação para a paz. 

Não mais como visão retributiva, ainda dominante na esfera da 
Justiça, do Estado detentor do monopólio punitivo, mas resgate consciente da 
dimensão comunitária dos malfeitos, pois, sob o olhar do viés restaurativo, o 
intento é alcançar a

reintegração na comunidade daqueles que criaram uma situação de ruptura 
e dos outros que, afetados por um conflito, se sentiram oprimidos na 
fluidez de suas relações sociais, evitando-se revitimizações; mas também a 
reintegração preventiva, vale dizer, a prevenção contra processos de exclusão e 
de marginalização, através de políticas inclusivas, que evitem estigmatizações 
e permitam a tomada das pessoas em sua inteireza, não pelos atos cometidos 
ou por determinada característica de comportamento, de raça, etc. (MELO; 
EDNIR; YAZBEK, 2008, p. 33).

Com a educação do psiquismo e a maneira relacionar-se, também se 
realiza a evolução da coletividade, da qual o homem é a mais sólida base. A 
busca desse novo modelo de justiça real somente será possível com a mudança 
de mentalidade, que deve iniciar na base para o ápice, sobretudo nas fileiras 
da educação, criando ambientes de aprendizagens justos e equitativos, 
incentivando relacionamentos saudáveis, reparação de danos e transformação 
de conflitos, porquanto estes possuem dimensão social.  

Percebe-se, com isso, que o ser humano é detentor de inúmeras 
potencialidades criativas, notadamente pela possibilidade de modificar a 
estratégia em razão de novas informações e experiência adquiridas; a aptidão 
para reconhecer o novo, de superar e enfrentar situações inesperadas, e também 
inovar de maneira apropriada,utilizando os recursos humanos disponíveis de 
forma inteligente.  

Com o advento da internet, inúmeros autores discorrem sobre a 
existência de uma inteligência coletiva potencializada pelas redes digitais. 
(LÉVY, 2003, CAVALCANTI; NEPOMUCENO, 2007). Contudo, a 
percepção de uma inteligência coletiva superior a individual é deveras antiga. 
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Segundo Aristóteles: 
Sem dúvida, cada indivíduo comparado à multidão tem talvez menos mérito e 
virtude, pois a cidade composta de uma multidão de cidadãos tem mais valor 
do mesmo modo que um banquete ao qual cada um traz a sua parte é mais 
belo e menos simples que aquele que é custeado por uma só pessoa. É por 
isso que, na maioria das vezes, a multidão é melhor juiz que um indivíduo, 
qualquer que ele seja. (ARISTÓTELES, 1995, p.118). 

Marcelo L. Pelizolli, no capítulo que refere sobre inteligências coletivas/
sistêmicas, explica em nota de rodapé, que 

o conceito de inteligência coletiva tem uma história longa, que poderia 
remontar a Platão quando fala em pansiquismo, uma mente comum na 
natureza/vida; mais tarde a Durkhein, que toca em uma representação coletiva 
que se origina nas comunidades a partir de uma semiologia comum a todos; 
mais tarde e especificamente, na sociobiologia e na ciência política, chegando 
às dimensões organizações. (PELIZZOLLI, 2016, p. 27). 

Logo, não se trata de algo novo, pois decisões tomadas em grupo 
existem desde muito tempo na sociedade humana: as reuniões circulares 
tribais; as reuniões na ágora ateniense; os concílios religiosos; o colegiado dos 
Tribunais; as assembleias de sindicatos; as reuniões de negócio; as estratégias 
dos exércitos, etc. 

Antoine Garapon explica que a primeira delimitação de um espaço 
de justiça no Ocidente ocorreu dentro do círculo, dentro de um cercado, no 
centro da folhagem, nos trazendo a ideia de que a justiça nasce da inteligência 
coletiva:

O autor descreve que “Na colina, em redor da árvore ou da pedra, erguia-se, 
no começo de cada processo, uma paliçada de rama: “A sessão deve decorrer”, 
prescreve a Lei dos Francos ripuários, dentro do círculo e da sebe de aveleira, 
isto é, no centro da folhagem. Esta cintura vegetal cumpria uma função jurídica, 
pois demarcava claramente do mundo exterior, no qual os conflitos podiam 
eclodir e desenvolver-se, o lugar privilegiado para a sua resolução. No interior 
deste cercado, reinava uma ordem especial e obrigatória isenta de qualquer 
forma de violência, estando as deslocações, discursos e comportamentos 
sujeitos à vigilância da audiência. (GARAPON, 1997, p. 28).

A instrutora norte-americana de processos circulares de construção 
de paz, Kay Pranis, explica que os círculos “descendem diretamente dos 
tradicionais Círculos de Diálogo comuns aos povos indígenas da América do 
Norte. Reunir-se numa roda para discutir questões comunitárias importantes 
é algo que faz parte das raízes tribais da maioria dos povos.” (PRANIS, 2010, 
p. 21).

Tais processos circulares expressam uma espécie de interconexão 
às culturas indígenas, e resgata a sabedoria ancestral para os dias atuais, 
demonstrando que a experiência humana interage nos aspectos mentais, 



30
Rosângela Angelin  |  Liane Marli Schäfer (Orgs.)

físicos, emocionais e espirituais, oferecendo contribuições essenciais à vida 
coletiva.  Essas interações no campo de ação social reabilitam na esfera da 
sociedade, de modo que Fritjof Capra descreve como “Os Commonscomo 
Instituição Jurídica”, reconhecidos por “uma comunidade que se envolve 
em sua administração e proteção, não apenas em seu próprio interesse, mas 
também nos das gerações futuras.” (CAPRA, 2015, p.212). 

A ação social integrada e participativa da comunidade conduz a seu 
pleno desenvolvimento regenerativo, pois “trabalhando de baixo para cima, 
essas instituições têm o potencial de assumir o comando do sistema jurídico, 
representando uma rede capaz de conquistar o mundo não por meio da 
violência e da brutalidade, mas de cooperação e parceria.” (CAPRA, 2015, 
p. 213). 

A maturidade do senso moral comunitário que nasce do coletivo faz 
ressurgira necessidade de retorno e construção do espaço original da justiça, 
a qual deve ser reformulada no reencontro da circularidade, no sentido 
metafórico de parquet5, para demarcar o espaço em que os conflitos podem 
resolver-se pelo diálogo fraterno, isento de violência. Para tal desiderato, todos 
os envolvidos e operadores têm voz na construção fraterna da justiça, para 
transformar o habitus do poder que domina, trazendo de volta à inspiração 
primeira da casa da justiça, no viés contemporâneo da sociedade atual, em 
que a inteligência coletiva tem a missão de extrair o justo por excelência, 
desmistificando-o do simbolismo sagrado e, paradoxalmente, assegurando-o.

Esse pensamento sistêmico da circularidade possibilita “a inclusão do 
outro”, em que a “luta pelo reconhecimento” se dá pela inclusão pacífica e não 
impositiva. Júrgen Habermasrefere que 

Feminismo, multiculturalismo, nacionalismo e a luta contra a herança 
eurocêntrica do colonialismo, todos esses são fenômenos aparentados entre 
si, mas que não cabe confundir. Seu parentesco consiste em que as mulheres, 
as minorias étnicas e culturais, as nações e culturas, todas se defendem da 
opressão, marginalização e desprezo, lutando, assim, pelo reconhecimento de 
identidades coletivas, seja no contexto de uma cultura majoritária, seja em 
meio à comunidade dos povos. (HABERMAS, 1997, p. 246).

A escala de valores da sociedade como um todo entra no diálogo 
empático. Por meio dos processos circulares, a luta pelo reconhecimento se 

5 Que não designa o “erro do carpinteiro”, a saber, o soalho por oposição ao estrado onde têm 
assento os juízes, mas sim o pequeno parque, o recinto delimitado por barreiras e gradeamentos, 
no seio do qual se sentavam tanto as gentes do rei como os oficiais de diligências ou os advogados. 
Nos locais judiciários, existiam várias espécies de recintos com o nome de parquets. Por exemplo, 
o parquet da grande sala do Châtelet, em Paris, era o recinto cercado por assentos cobertos de 
flores-de-lis. (GARAPON, 1997, p. 29). 
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transforma em “pertencimento”. É preciso ser visto para pertencer. Todos 
possuem um lugar próprio e igual, sem hierarquias e com significados 
valorativos. 

Salienta Pranis, “pelo fato de todos estarmos ligados e sermos 
interdependentes, cada um de nós tem valor para o todo. Portanto, os 
Círculos operam a partir da convicção de que cada pessoa tem dignidade e 
valor intrínsecos.” (PRANIS, 2010, p. 42). 

As práticas restaurativas possibilitam o senso de comunidade pelo 
“direito de pertencer”. Citando Graeme George, um professor e consultor 
australiano, detalha:

Um dos objetivos-chave de qualquer escola é a construção de um senso 
de comunidade entre os alunos e os adultos na escola. Para que esses 
relacionamentos de cooperação se desenvolvam melhor, de acordo com Tyler 
e Blader (2000), os indivíduos precisam sentir um alto nível de orgulho 
em fazer parte do grupo e um alto nível de respeito dentro do grupo...Os 
descritores para essas necessidades-chave....são pertencimento e significado. 
Para que os alunos se sintam parte da comunidade escolar, eles precisam se 
sentir pertencentes (i.e, eles têm interesse em fazer parte do grupo) e precisam 
sentir que são importantes (i.e, eles sentem que os estão interessados em que 
eles façam parte do grupo). (BOYES-WATSON; PRANIS, 20156).

Eligio Resta, na obra “O Direito Fraterno”, aborda especialmente 
os temas “Lei da amizade”, inimizade, humanidade, guerras, julgamento, 
conciliação e mediação, salientando que no primado do justo sobre o bem, 
inserido pela fraternidade iluminista, cresce a necessidade de transferir o 
modelo da amizade à dimensão de código, de regra, com todos os paradoxos 
e aberturas que comporta, em uma “contemporaneidade não contemporânea” 
de ideias, símbolos e evento, em um mundo que poderia ser, não simplesmente 
ter sido, no anacrônico “contratempo”, na interrupção do fluxo que não 
permite falar do “nosso tempo.” (RESTA, 2004, p. 12).

Depois de sua tímida aparição, o Direito Fraterno retorna para 
repropor aquelas condições que já haviam se apresentado no passado, pois 
o desgaste da forma estatal das pertenças fechadas, que inclui os cidadãos e 
exclui os outros, apresenta-segovernado por um mecanismo ambíguo. Assim, 
entende-se que pensar o direito em relação à civitas máximas e não às pequenas 
pátrias dos Estados, coincide “com o espaço de reflexão ligado ao tema dos 
Direitos Humanos, com uma consciência a mais: a de que a humanidade é 
simplesmente o lugar ‘comum’, somente em cujo interior pode-se pensar o 
reconhecimento e a tutela.” (RESTA, 2004, p.14).

Com reflexões acerca da nossa responsabilidade na seara dos Direitos 

6  Íntegra em www.circulosemmovimento.org.br
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Humanos, a Justiça Restaurativa caminha ao lado do Direito Fraterno, com 
a missão de estimular o processo de auto responsabilização, libertando-nos 
do modelo dos “irmãos inimigos”, voltados à manutenção das polarizações e 
confins, territoriais e identitários. 

Para tanto, afigura-se necessário desviar o olhar do código amigo/
inimigo, insistindo em novas visões dos “códigos fraternos”, para valorizar 
possibilidades diferentes, retomando o binômino constituído de direito e 
fraternidade como modelo de regra da comunidade, que aposta de jurisdição 
mínima, ou seja, na redução lenta do espaço do juiz, para voltar a ser 
convincentemente juiz, sem introjetar a ideia arraigada de “dizer a última 
palavra sobre os conflitos”, mas direcionar a atenção na fraternidade, onde “o 
código é, desta maneira, um lugar, um espaço, mais ou menos artificial, onde 
se deve tentar dar corpo a este modelo de vida compartilhada: dizíamos antes 
que depende da própria humanidade defender ou violar os direitos humanos.” 
(RESTA, 2004, p.16-18).

Essa redução do poder do terceiro-juiz na resolução dos conflitos 
de uma comunidade se dá através da força da sabedoria coletiva da própria 
comunidade em construir valores restaurativos de participação, respeito – de 
todos os seres humanos, uns pelos outros, independente de raça, cultura, 
religião, poder econômico, idade, gênero e orientação sexual – honestidade, 
humildade, responsabilidade, empoderamento e esperança de cura. 

Tais valores restaurativos se coadunam com as lentes de alteridade e 
da fraternidade. O filósofo da alteridade, Emannuel Lévinas, em uma série 
de estudos compilados na obra “Entre nós: ensaios sobre a alteridade”, 
especificamente no capítulo intitulado “Do uno ao outro – transcendência 
e tempo”, traz reflexões sobre a irrupção “do rosto do outro homem.” (2004, 
p. 103). Profundamente inspirado, entende que a significância do rosto está 
na proximidade que se tem com o outro, indo além das formas plásticas, que 
tenta encobrir com a máscara.

Com base nessas matrizes, verifica-se que a Justiça Restaurativa se 
entrelaça com essas vertentes, especialmente na consciência ética que surge 
do encontro interconectado com o outro através dos processos circulares, 
instaurados no face-a-face, surgindo a ética, a escuta qualificada, a restauração 
dos relacionamentos e sentimentos na construção da justiça fraterna. 

5 Os processos circulares de pacificação social 

O objetivo dos processos circulares é a reunião das pessoas para a 
construção e manutenção de uma comunidade saudável, no qual todos os 
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integrantes se sintam conectados e respeitados. 
As instrutoras americanas Carolyn Boyes Watson e Kay Pranis explicam 

que o Círculo7 é um processo de comunicação estruturado e simples que ajuda 
a reconexão e a valorização dos participantes de maneira alegre. Explicam: 

Que foi elaborado para criar um espaço seguro, a fim de que todas as vozes 
sejam ouvidas e para encorajar cada participante a caminhar em direção 
ao seu melhor como ser humano. Os Círculos são relevantes para todos os 
grupos etários. A linguagem poderá variar para que seja adequada à etapa 
do desenvolvimento, mas conversar em Círculo é igualmente benéfico para 
todos os membros da comunidade escolar, desde o mais jovem ao mais velho. 
(BOYES-WATSON; PRANIS, 2015, p. 3).

A principal finalidade é demarcar o local como um espaço circular 
sagrado, em que os participantes se reúnem e são vistos. Um espaço sagrado 
da justiça como valor. Realiza-se uma abertura e um fechamento com uma 
cerimônia ou atividade de centramento. “Intencional e conscientemente os 
Círculos mobilizam todos os aspectos da experiência humana: espiritual, 
emocional, físico e mental”. (PRANIS, 2010, p.26). 

Após a cerimônia de abertura, passa-se o “bastão da fala” ou objeto da 
palavra, e somente quem está com esse objeto pode falar, recebendo a atenção 
integral dos outros participantes, na fala sem interrupções, ou seja, a escuta 
é ativa e a fala é qualificada. O respeito situa-se na base da escuta, a empatia 
vai se formando através da manifestação das emoções e na reflexão profunda 
e cuidadosa. 

O facilitador tem o papel de auxiliar o grupo a “criar e manter um 
espaço coletivo no qual cada participante se sente seguro para falar aberta 
e francamente sem desrespeitar ninguém. Ele supervisiona a qualidade do 
espaço coletivo e estimula as reflexões do grupo através de perguntas ou 
pautas.” (PRANIS, 2010, p. 26-27). Não controla e não tenta conduzir, 
intervém apenas para assegurar qualidade de interação.  

Através das orientações, os participantes circulares criam as diretrizes 
para a discussão, por meio de promessas mútuas sobre como irão se comportar 
durante o diálogo no Círculo. “As orientações são criadas para atender as 
necessidades de um Círculo específico e sempre incluem fala e escuta respeitosa 

7 Os círculos restaurativos, segundo Boyes-Watson e Pranis (2015, pp. 10-17), alicerçam-se 
em sete pressupostos principais, tais como: a) O verdadeiro Eu de cada um é bom, é sábio, é 
poderoso; b) O mundo está profundamente interconectado; c) Todos os seres humanos têm um 
desejo profundo de estar em bons relacionamentos; d) Todos os humanos têm dons e cada um 
é necessário pelo que traz; e) Tudo que precisamos para fazer mudanças positivas já está aqui; 
f ) Seres humanos são holísticos; g) Nós precisamos de práticas para construir hábitos de vida a 
partir de nosso Eu verdadeiro. 
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bem como alguma forma de confidencialidade.” (PRANIS, p. 50). São simples 
lembretes consensuais sobre expectativas comportamentais dos integrantes. 
A fase preparatória inicia com as orientações. Em caso de discordância, o 
facilitador oportuniza o diálogo e exame do propósito da questão levantada.

O consenso sempre vigora nos processos decisórios. A partir da 
decisão tomada em Círculo, cada participante se dispõe a vivenciar segundo 
aquela decisão, além de apoiar sua implementação. Logo, não se trata apenas 
de simples adesão, mas a consciência de execução do acordado. O ápice do 
processo circular é a fase de “contação de histórias”. “A partilha de histórias 
fortalece o sentido de conexão, promove a reflexão acerca de si próprio e 
empodera os participantes”. (PRANIS, 2010, p. 26). No espaço circular os 
aspectos emocionais e espirituais do indivíduo são acolhidos pelo grupo, 
pois criam espaços seguros onde as pessoas se ligam umas às outras de forma 
positiva, ainda que em circunstâncias conflitivas, de dano ou dificuldade. 
Conta Pranis que 

quando contamos histórias, mobilizamos uma escuta diferente. O corpo 
relaxa, se acalma, fica mais aberto e menos ansioso. Absorvemos a história 
antes de avaliar seu conteúdo. Somos envolvidos emocionalmente, além de 
mentalmente. (PRANIS, 2010, p. 56). 

Essa escuta permite conexão muito maior entre as pessoas. Compreende-
se, portanto, que a conexão proporcionada pelo Círculo é o que motiva e 
interliga a comunidade em uma unidade sistêmica. Isso se dá pela empatia 
e a compaixão8, sentimentos de afeto ou de proximidade pelo outro, uma 
motivação que orienta a conduta.

Percebe-se, assim, que a metodologia do Círculo cria um ninho de 
restauração de sentimentos, pois a preparação cuidadosa do ambiente possibilita 
a segurança para que os envolvidos exponham suas fragilidades emocionais 
no momento de externar a sua história de vida pessoal. A construção da 
percepção do direito de pertencer a uma unidade sistêmica permite resgatar 
relacionamentos saudáveis, religando, restaurando e fortalecendo vínculos.

Na rodada de construção de valores e de contação de histórias, em 
razão da confiança mútua, os participantes revelam aspectos desconhecidos 

8 “Embora empatia e compaixão não sejam a mesma coisa e, de fato, ativem áreas neuronais 
distintas (KLIMECHI et.al., 2013), ambas estão intimamente relacionadas. O circuito da 
compaixão se inicia com a compreensão empática – uma etapa anterior e necessária que, em 
alguns casos, pode gerar BA ou o desejo de que o outro seja feliz. Se esse desejo for intenso 
o suficiente, poderá se tornar uma ação, gerando um comportamento afetuoso e compassivo. 
Finalmente, esse comportamento compassivo produz um reforço ao emissor. Um reforço que 
provém da alegria de ver o alívio que o receptor experimenta (Simón, 2015), e que fecha um 
círculo reforçado de maneira positiva.” (RIBAUDI, 2016, p. 44).
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sobre si mesmos. Além disso, descobrem que são parecidos em diversos pontos 
e características pessoais. A ligação profunda e conectada se estabelece no 
desenvolvimento de relacionamentos, o que resulta na escolha de resoluções 
mais acertadas para problemas e conflitos difíceis.  

Ao experienciar a interconexão e a empatia, abrem-se a possibilidade 
de resgate da cura da dignidade das pessoas que sofreram danos decorrentes 
de diversos conflitos e naturezas, tanto de agressores quanto de vítimas, de 
modo que as sombras que gravitam entre os envolvidos são gradualmente 
iluminadas, pois

No encontro inter-humano circular e dialogal, podem vir à tona elementos 
bloqueados, os quais os sujeitos não têm oportunidade de compartilhar e dar 
sentido, ou remediar. A abertura do Campo de energia do círculo, como ocorre 
em algumas tecnologias psicossociais sistêmicas, é o que permite aos elementos 
do Pathos virem à tona. Mesmo antes das pesquisas de R. Scheldrake sobre 
Campos Mórficos, sabe-se que grupos e comunidades humanas se orientavam 
por forças gestadas dentro do seu campo intuitivo comum. (PELIZZOLI, 
2016, p. 36).

A prática de atividades de reconexão com nós mesmos e com o outro 
possibilita um senso de interconectividade e de inter-relação no coletivo, 
na busca de uma justiça que restaura e cura. A assimilação dessa nova visão 
de mundo tem como fio condutor a consciência da interdependência que 
derruba o muro ilusório erguido entre o “eu” e o “o outro”, nos tornando mais 
altruístas e compassivos. 

Essa compreensão vem do relato pessoal de um participante de um 
Círculo Comunitário: “Isso é terrivelmente contracultural, porque queremos 
soluções rápidas. Estamos todos famintos de comunidade. É um lugar 
maravilhoso para ir e dizer algo sabendo que você vai ser ouvido. Esta é uma 
alternativa a simplesmente dividir as pessoas entre nós e eles.” (PRANIS, 
2010, p. 81). 

Pelo expendido, compreende-se que o caminho da Justiça Restaurativa 
como movimento social é expandir e apoiar ações que promovam a 
implantação da metodologia das práticas restaurativas cotidianas, fortalecendo 
a compreensão do conflito e a construção da condição humana por meio do 
diálogo fraterno e pacífico. 

6 Considerações finais

Para encerrar a reflexão, conclui-se que a Justiça Restaurativa é um dos 
mais importantes movimentos sociais da atualidade, porque faz surgir um 
“estado de pacificação”, que cria uma comunidade em condições de vivenciar 
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a paz, na expressão trazida por Gandhi de Ahimsa (não-violência).  
Esse movimento restaurativo coloca a comunidade em constante 

interação com os poderes públicos, estrategicamente engajados na 
corresponsabilidade e comando pela criação de espaços escolares, comunitários 
e judiciais, onde a justiça passa a ser ensinada como “valor”, e os Direitos 
Humanos assegurados na base educativa. A mudança gradativa de olhar, 
saindo da reação para a ação proativa,torna o ambiente comunitário mais 
cooperativo e humano. 

Portanto, as consciências empáticas e compassivas surgem do encontro 
interconectado com o outro, através de processos circulares de construção de 
paz, instaurados pela escuta qualificada e respeitosa, que cria relacionamentos 
comunitáriossaudáveis com o nascedouro dainteligência sistêmica restaurativa. 
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CAPÍTULO 2

TEOLOGIA FEMINISTA COMO REVOLUÇÃO 
CULTURAL E RELIGIOSA NA DEFESA DOS 
DIREITOS REPRODUTIVOS E SEXUAIS NO 

BRASIL

Bianca Strücker1

1 Considerações iniciais

Nós vos pedimos com insistência
não digam nunca: isso é natural!

diante dos acontecimentos de cada dia
numa época em que reina a confusão

em que corre o sangue
em que o arbítrio tem força de lei

em que a humanidade se desumaniza
não digam nunca:isso é natura!

para que nada possa ser imutável!
(Bertold Brecht).

Embora a cultura e as legislações estejam lentamente se alterando, ainda 
hoje, a sociedade brasileira impõe papéis sociais pautados no gênero, 

na busca de construção de identidades que performem uma visão tradicional 
do que é ser homem ou mulher. Discute-se acerca do comportamento, 
vestuário, profissões e espaços reservados a cada gênero. Assim, de modo geral, 
as pessoas acreditam que esses padrões sejam determinados pela natureza e 
imutáveis, ou seja, decorrentes de nossos atributos biológicos.

O reconhecimento de que os papéis de gênero são construções sociais 
que variam entre culturas, religiões e ao longo do tempo, é basilar para a 
adesão dos homens às tarefas domésticas e criação dos filhos, assim como 
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o aumento da participação feminina na política e nos cargos eclesiásticos. 
Ademais, o declínio e perda de força do patriarcado possibilitam a revisão da 
sexualidade feminina, que é fortemente castrada pela cultura e religião.

A teologia feminista é um movimento de revolução cultural, pois busca 
modificar o olhar religioso para as mulheres. Trata-se de um movimento que 
rediscute a interpretação dos textos religiosos, e que procura adaptar o olhar 
religioso para as questões atuais. Daí a importância de conhecer matrizes 
teóricas que abordem os movimentos sociais, sua importância na modificação 
da realidade social e o papel desempenhado pelos atores e atrizes como 
protagonistas destas mudanças.

Quando se fala em interrupção voluntária de gravidez alguns eixos 
sociais se tornam centrais, como Estado e religião. O Brasil é um país 
formalmente laico há mais de cem anos, porém, ao longo deste período a 
religião continuou exercendo influência nas tomadas de decisões, sobretudo 
em temáticas como direitos sexuais e reprodutivos, ou outras questões de 
gênero. Neste contexto, se questiona a importância da teologia feminista 
como facilitadora da garantia dos direitos reprodutivos e sexuais da mulher, 
uma vez que aborda a discussão de uma posição mais próxima da religião do 
que outras vertentes do feminismo.

Para perseguir respostas, utilizou-se do método hipotético-dedutivo, 
onde se faz uma abordagem inicial acerca do patriarcado, gênero e a construção 
de identidades. Num segundo momento, se analisou a teologia feminista 
enquanto movimento social, hipoteticamente abordado como balizador de 
mudanças paradigmáticas no campo religioso, e por fim, o papel que Estado e 
religião ocupam no debate acerca da interrupção voluntária de gravidez.

2 Construção de identidades frente ao poder patriarcal

A distinção entre o ser homem ou mulher e até mesmo a necessidade 
desta distinção é uma construção histórica e social. Aprendemos desde crianças 
que algumas categorias pertencem aqueles que nascem com um pênis e outras 
a quem nasce com uma vagina. É nos ensinado que azul é cor de menino, e 
rosa de menina, carrinhos, bonecas, profissões, roupas, atividades de lazer, 
modos de sentar, e falar são classificados através do sexo que nascemos.

Disseram-nos, também, que meninos não choram, que homens devem 
ser fortes, másculos, corajosos, independentes, bem-sucedidos e poderosos. 
Enquanto isso, aprendemos que meninas e mulheres devem se comportar, 
ser carinhosas, recatadas, pacientes, cuidadosas, frágeis e delicadas.As relações 
de gênero foram construídas ao longo da história como construções culturais 
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de identidades masculinas e femininas, envolvendo relações de poder e 
impondo comportamentos aos homens e às mulheres, os quais nem sempre 
ocorreram por meio da coerção física, mas foram incutidos na subjetividade 
humana, numa aparente privacidade e liberdade dos sujeitos. (MADERS; 
ANGELIN, 2010). Deste modo, há uma imposição não apenas de papéis a 
serem performados, mas tentativa de construção de identidades moldadas a 
padrões sociais pré-definidos.

Conforme Stuart Hall (2003, p. 8), o conceito de identidade é 
“demasiadamente complexo, muito pouco desenvolvido e muito pouco 
compreendido na ciência social contemporânea para ser definitivamente 
posto à prova”, pois o termo identidade possui sentidos múltiplos. Por sua 
vez, para Manuel Castells (1999, p. 2), a identidade pode ser entendida como 
“um núcleo resistente à homogeneização e que pode ser semente de mudanças 
socioculturais.” Castells (1999) percebe a identidade como uma característica 
de luta contra a igualdade no sentido homogeneizante, mas que está numa 
incessante busca pelo reconhecimento na sua diversidade.

A construção de identidades perpassa pela ideia de sujeito social 
universal, que foi por muito tempo objeto das ciências, da religião, e da própria 
legislação. Independentemente da matriz teórica, no ocidente, foi construída 
a noção de que todos os seres humanos são equivalentes ou iguais ao homem 
branco, heterossexual, e bem sucedido economicamente. Quanto aos que 
não se encaixam neste padrão, ficam subjugados, pois fogem da característica 
social uniformizante.

As reflexões feministas, a partir do século XVIII até nossos dias, trouxeram outra 
grande contribuição ao debate do tema sujeito. Ao penetrar nas sutilezas tanto 
do pensamento liberal como do pensamento marxista, as filósofas feministas 
constataram que sujeito fundamentalmente era concebido e definido como 
identidade universal, ocultando e desconsiderando especificidades. Na visão 
da crítica feminista, as tradições filosóficas ocidentais procurando apresentar 
um sujeito universal, apresentavam-no como masculino, branco, heterossexual 
(e proprietário – especificamente a tradição de cunho liberal). (HAHN, 2015, 
p. 8).

Simone de Beauvoir (2016) foi uma das precursoras ao criticara 
noção de sujeito universal, defendendo que na sociedade existem aqueles que 
ocupam a posição universal, e aqueles que são definidos, reduzidos e marcados 
por suas diferenças em relação ao sujeito universal. Isto é, quando se trata 
de sujeito, o masculino está investido dos significados, é a representação da 
totalidade, enquanto o feminino, e todos aqueles que fogem à universalidade 
de sujeito, são o Outro, as sobras da receita totalizante. A observação desta 
universalização é fundamental para promover a desconstrução e reconstrução 
da ideia de sujeito, pois:
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a normatização das identidades e sua consequente opressão definem padrões de 
comportamento e de conduta rejeitando as diferenças dos sujeitos sociais [...] 
A crítica ao sujeito e à identidade revela a parcialidade do sujeito masculino 
como universal e explicita as diferenças no interior de cada gênero. Isso, porém, 
coloca outros desafios para o conhecimento sobre a realidade social e para a 
prática política feminista. (MARIANO, 2005, p. 487).

Importante destacar que a construção de identidade centralizada no 
masculino, colabora para promover jogo de poder, onde o homem – sobretudo 
o branco, heterossexual e abastado, desempenha um papel de dominação. 
Castells (1999) defende que esta estrutura de dominação, onde o homem ocupa 
papel central, deve-se ao patriarcalismo, estrutura onde se assentam todas as 
sociedades contemporâneas. Patriarcado é o sistema caracterizado pelo poder 
do gênero masculino enquanto categoria social, centrada na descendência 
patrilinear e no controle masculino sobre o feminino. (SAFFIOTI, 2015). 
Trata-se de uma forma de organização social, onde as relações são regidas 
pelos preceitos de que as mulheres estão hierarquicamente subordinadas aos 
homens, e os jovens, por sua vez, estão hierarquicamente subordinados aos 
homens mais velhos.

Os valores instituídos pelo patriarcado, que corroboram uma 
supremacia masculina, atribuíram maior importância às atividades masculinas 
em detrimento às atividades femininas, legitimando-se o controle do corpo, 
da sexualidade e da autonomia feminina, estabelecendo papéis sociais e sexuais 
em que o gênero masculino possui mais vantagens e prerrogativas. Castells 
(1999) entende o patriarcado como sendo a estrutura basilar da sociedade 
contemporânea, onde o domínio do pai e do homem encontra-se como 
autoridade, emaranhado em todas as estruturas e organizações atuais.

Para que essa autoridade possa ser exercida, é necessário que o patriarcalismo 
permeie toda a organização da sociedade, da produção e do consumo à política, 
à legislação e à cultura. Os relacionamentos interpessoais e, consequentemente, 
a personalidade, também são marcados pela dominação e violência que têm sua 
origem na cultura e instituições do patriarcalismo. É essencial, porém, tanto 
do ponto de vista analítico quanto político, não esquecer o enraizamento do 
patriarcalismo na estrutura familiar e na reprodução sociobiológica da espécie, 
contextualizados histórica e culturalmente. Não fosse a família patriarcal, o 
patriarcalismo ficaria exposto como dominação pura e acabaria esmagado pela 
revolta da “outra metade do paraíso” historicamente mantida em submissão. 
(CASTELLS, 1999, p. 169). 

O poder do patriarcado vem sendo transmitido geração após geração, 
através de um conjunto de elementos, como escola, família e religião. Estas 
estruturas sociais servem para camuflar a opressão causada pelos sujeitos 
que detêm o poder, além de corroborar uma dialética de naturalização do 
patriarcado e da submissão feminina. Pierre Bourdieu (2014, p. 21) argumenta 
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que “a divisão entre os sexos parece estar na “ordem das coisas”, como se diz 
por vezes para falar do que é normal, natural, a ponto de ser inevitável”, e 
se faz presente não apenas determinando o lugar das pessoas, mas também 
das coisas, na casa, por exemplo, objetos são “sexuados”, em todo o mundo 
social, nos corpos, na religião, funcionando como sistemas de percepção, de 
pensamento e ação.

De acordo com Bourdieu, a força da ordem masculina não necessita 
de justificação, a visão androcêntrica se impõe neutra, sem necessidade 
de discursos para legitimá-la. Deste modo, a ordem social funciona como 
uma imensa máquina simbólica que reafirma constantemente a dominação 
masculina sobre a qual se encontra alicerçada, a qual se percebe na divisão 
sexual do trabalho, na distribuição das atividades designadas a cada um dos 
dois sexos, dos seus locais, momentos e instrumentos; bem como na estrutura 
do espaço, opondo os lugares públicos, como a assembleia ou o mercado, 
reservados aos homens, e os privados, como a casa, reservada as mulheres; ou 
ainda, no próprio lar, entre a parte masculina, como a sala de estar, e a parte 
feminina, como a cozinha. (BOURDIEU, 2014).

Joan Scott (1995) defende que o gênero é uma categoria historicamente 
determinada que não apenas se constrói sobre a diferença de sexos, mas, 
sobretudo, uma categoria que serve para dar sentido a esta diferença. Em 
linhas gerais, gênero é uma categoria usada para pensar as relações sociais, 
relações historicamente determinadas e expressas pelos diferentes discursos 
sociais sobre a diferença sexual. Gênero serve, portanto, para determinar tudo 
que é social, cultural e historicamente determinado.

A distinção e imposição de papéis sociais pautados no gênero 
primeiramente limitam a ideia de o que é ser homem, ou o que é ser mulher, 
além de reforçar o binarismo homem vs. mulher, que é responsável por excluir 
outras categorias sexuais. (BUTLER, 2016). Em segundo lugar, esta distinção 
cria uma atmosfera de naturalidade acerca destas diferenças, pautando-se 
apenas numa determinação biológica. É como se um homem que chora, ou 
uma mulher poderosa fossem espécies não humanas, e que poderiam colocar 
em risco uma ordem natural ou mística acerca da organização social, porque 
as normas de feminilidade são estabelecidas pelos homens, que às julgam e às 
reconhecem em sua condição feminina.

Ainda que se reconheça a importância das construções sociais e culturais 
na constituição do mundo e dos sujeitos tal como os conhecemos, não são 
bem sucedidas todas as tentativas de ilustrar o caráter social de estruturas 
que parecem tão naturalizadas como o corpo, o sexo e as diferenças entre 
machos e fêmeas. Um fator importante a ser discutido sobre a construção 
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e imposição de papéis sociais é a manutenção da desigualdade de gêneros. 
Histórica e culturalmente, as diferenças de gênero não são neutras, ou seja, 
não afetam os sexos da mesma maneira. Em diversas sociedades o gênero se 
constitui como uma significativa forma de estratificação social, onde há uma 
suposta superioridade masculina e inferioridade feminina. 

Simone de Beauvoir (2016, v. 1, p. 199) defende que “a história 
mostrou-nos que os homens sempre detiveram todos os poderes concretos; 
desde os primeiros tempos do patriarcado, julgaram útil manter a mulher 
em estado de dependência”, de forma que a visão estereotipada dos papéis 
de gênero mantém, ainda hoje, estereótipos sobre desenvolturas masculinas e 
femininas, que atrasam ou impedem a busca pela igualdade de gêneros.

Um Estado democrático possui, dentre outras, a função de garantir 
políticas que reconheçam a desigualdade de poder entre homens e mulheres, 
para que uma vez reconhecida esta desigualdade possa ser promovida a 
redistribuição e representação ou participação das mulheres, seja no mercado 
de trabalho, ou na política. (FRASER, 2002). As políticas públicas devem 
atuar pensando sempre no impacto diferenciado para homens e mulheres ao 
mesmo tempo em que reconheçam ações específicas para o fortalecimento das 
mulheres tendo em vista que, dentro do contexto coletivo social, se apresentam 
em condições subalternas.

É neste contexto que surgem as lutas por demandas femininas. As 
inúmeras variações do movimento feminista, as discussões em diversas áreas 
e matrizes teóricas buscam reconhecimento e inclusão das mulheres nos 
espaços sociais e de poder. Um destes espaços, tradicionalmente ocupado 
essencialmente por homens, é a religião. Em um país que a maior parte da 
população se autodeclara crente de algum organismo religioso, discutir as 
pautas feministas dentro da teologia, torna-se fundamental, sob pena de estas 
mulheres ficarem à parte das mudanças e evoluções sociais, ou terem de fazer 
a árdua escolha entre a fé e sua luta pessoal e coletiva por direitos.

3 Teologia feminista: um movimento de revolução cultural

A discussão das temáticas de gênero pode ser abordada por diversos 
métodos e áreas de conhecimento. Uma das formas de estudar estas teorias, 
e a busca pela igualdade de espaços e direitos é a teologia feminista. Teologia 
feminista é um movimento que ocorre em diversas religiões, como judaísmo, 
budismo e cristianismo, buscando reestudar e reescrever tradições, práticas e 
crenças religiosas, a partir da perspectiva feminista.

O crescimento das demandas femininas, a luta das mulheres pelo 
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reconhecimento de direitos, que provocaram um clima de questionamento 
das estruturas patriarcais, papéis sociais, direitos sexuais e reprodutivos e 
participação na política (FRASER, 2007), não passou despercebido nas 
igrejas. Melucci (2001) argumenta que nas sociedades contemporâneas, que 
são permeadas e expostas ao risco, fica mais evidente que os processos sociais 
são produtos de ações, escolhas e decisões. O agir coletivo não é resultado de 
leis naturais, mas de uma necessidade histórica, os atores precisam se organizar 
com seus pares para buscar aquilo que lhes falta, de um conflito que urge.

Para Touraine (1997) as mulheres, os índios, os imigrantes, dentre 
outras chamadas minorias, são categorias e problemáticas de um novo 
paradigma em formação, o cultural. Os direitos culturais, onde está alocada 
a religião, estão se colocando acima dos econômicos, sociais e políticos. E, 
é nessa conjuntura que os movimentos sociais, promovidos por categorias 
sociais que até então ocupavam lugar de exclusão socioeconômica e política, e 
eram inferiorizadas na escala de prestígio social, vêm atuando, na tentativa de 
(re)significar estes setores, e formas de se libertar. (GOHN, 2010).

A motivação para a existência dos movimentos sociais pressupõe 
o conflito, e conforme Touraine (1997) o conflito central que conduz um 
sujeito em luta é o cultural. No caso das mulheres, apesar da conquista de 
inúmeros espaços na vida cotidiana nas políticas estatais, assim como outros 
movimentos sociais, refluíram enquanto mobilizações (GOHN, 2010), 
devido à necessidade de se impor frente aos retrocessos de direitos, ou até 
mesmo de um pensamento ultraconservador que avança. “O movimento é 
um sujeito coletivo.” (GOHN, 2010, p. 47), e somente eles têm a capacidade 
de reinventar ou revolucionar o Estado. Somente os movimentos sociais 
têm a motivação e poder de impulsionar as mudanças políticas, culturais, 
econômicas e religiosas, a fim de democratizar os espaços a todos os atores e 
atrizes sociais.

O fortalecimento da Teologia Bíblica, que possibilita a utilização de 
métodos extra bíblicos de hermenêutica tornou possível olhar para o papel 
da mulher no cristianismo, possibilitando que tradições e dogmas passassem 
a ser questionados. No final do século XIX, um grupo de mulheres cristãs 
norte-americanas, liderado por Elizabeth Cady Stanton, começou se reunir 
para fazer um levantamento de todas as passagens bíblicas onde existiam 
referências à mulher. Desse trabalho, surgiu a Woman´s Bible (STANTON, 
1993), a Bíblia das Mulheres, que propôs a reinterpretação da Bíblia, foi ação 
significativa para a criação de uma nova consciência da mulher no interior das 
comunidades cristãs.

Em 1911, na Grã-Bretanha, fundou-se a Aliança Internacional Joana 
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D`Arc, um dos primeiros movimentos feministas no meio católico. A premissa 
do movimento era exigir igualdade para homens e mulheres com o lema 
“pedi a Deus: Ela vos ouvirá.” (GIBELLINI, 1998, p. 405). O uso do gênero 
feminino associado a Deus levantou polêmica, mas a explicação era simples 
e clara, estas mulheres defendiam que deus não tinha gênero; Ele/Ela seria 
algo acima dessa questão. Contudo, o feminismo na teologia desenvolveu-se, 
de uma forma mais estruturada, a partir da segunda metade do século XX, 
inicialmente em alguns países da Europa Ocidental e nos Estados Unidos. 
Algumas teólogas perceberam o quanto a figura tradicional de deus era 
cúmplice do bloqueio masculino às reivindicações sociais, políticas e religiosas 
das mulheres. Deus, como era anunciado nas várias religiões, era um opositor 
da emancipação feminina e estava sendo usado como um entrave para suas 
conquistas. 

Dede o Renascimento, mas, especialmente, a partir dos séculos XIX 
e XX o deus metafísico é retirado de seu Ser transcendente, desfechando 
na morte da metafísica. “Esse movimento de desalojamento de Deus da 
habitação do Ser e de sua realocação sempre além do Ser evitou, para alguns, o 
seu aprisionamento conceitual e a defesa absoluta desse modelo de divindade 
como verdade única.” (GEBARA, 2010). Assim, inaugurou-se uma visão 
crítica sobre o uso político das imagens de deus.

A teologia feminista passou a revelar a materialização histórica do deus 
cristão, como um deus homem, interpretado pelos homens e a serviço dos 
interesses masculinos. “Segundo uma referência crítica da metafísica, pode-se 
dizer que o ser em si, o ser transcendente e imanente, para além de todos os 
seres tinha de certa forma um dublê masculino terrestre representado pelas 
autoridades políticas e religiosas.” (GEBARA, 2010), que determinavam 
a cultura, os costumes e normas pautados nos interesses essencialmente 
masculinos. A religião utilizou da fé para manter uma política religiosa e social 
de submissão das mulheres, visto que a cultura patriarcal lhes impôs um lugar 
social de servidão de seus corpos em relação a uma pretensa vontade divina.

Segundo a teologia feminista, Origines, Crisóstomo, Tomás de Aquino, 
Lutero, Tertuliano, Calvino dentre outros importantes teólogos e líderes 
Cristãos, influenciados pelo patriarcado, ainda que tenham sido progressistas 
em outras demandas, reafirmaram a inferioridade da mulher através da 
história da Igreja e, assim, proibiram a ordenação de mulheres, reafirmaram 
os papéis familiares, e a submissão feminina a deus e ao homem. (MORAIS, 
2000). As mulheres foram excluídas das posições de autoridade porque os pais 
da Igreja as viam, em sua própria natureza, como inferiores e menos capazes 
intelectualmente do que os homens. (MORAIS, 2000). 
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Por outra abordagem, as feministas cristãs passaram a afirmar que a 
Bíblia dava suporte à plena igualdade das mulheres e que os homens haviam 
negligenciado estes conceitos bíblicos. Os teólogos homens foram acusados 
de ignorarem as passagens bíblicas que dão suporte à igualdade feminina, 
interpretando-as ao seu próprio interesse. (MORAIS, 2000). A doutrina 
da liderança da Igreja que excluía as mulheres do ministério foi, portanto, 
apresentada como um subproduto, amputado das Escrituras.

A teologia feminista compreendeu o quanto a religião vinha servindo 
como bloqueio às suas reivindicações sociais, políticas e religiosas, bem como 
para embasar a opressão e dominação sexual em que viviam as mulheres, e 
limitar a emancipação feminina. A opressão feminina e a manutenção dos 
privilégios masculinos eram legitimadas por uma ideologia religiosa e cultural 
que naturalizou certos papéis sociais e funções biológicas e as elevou às 
expressões da vontade divina para a humanidade.

Tradicionalmente, os movimentos feministas sempre estiveram 
posicionados a certa distancia das religiões, muito em razão das opressões 
corroboradas por estas estruturas, bem como por uma herança histórica 
de perseguição às mulheres que ousaram contestar os dogmas religiosos 
em nome da busca pela igualdade, ou, meramente, colocaram em risco os 
projetos de poder econômico e políticos que sempre andaram ao lado dos 
ideais religiosos. A caça as bruxas simbolizou a oposição da igreja cristã às 
mulheres que passaram a exercer algum destaque social. Em sua maioria, as 
mulheres que passavam pelos processos inquisitoriais eram camponesas que 
conheciam plantas medicinais, parteiras, enfermeiras, assistentes, mulheres 
que utilizavam de seus conhecimentos para cuidar de pessoas enfermas, para 
controlar os próprios corpos, e regular a reprodução, visto que conheciam 
plantas e técnicas abortivas, funções que lhes garantia um elevado poder e 
reconhecimento no seu âmbito social.

No debate acerca da influência da religião cristã em aspectos de violência contra 
as mulheres, não se pode olvidar o fato de que a religião cristã, juntamente com 
o Estado, manifestou-se diretamente sobre os corpos e as vidas, em especial 
das mulheres, mediante a perseguição ocorrida no período medieval da caça às 
bruxas. Nessa época, a Igreja Católica buscava consolidar-se em um cenário no 
qual ainda havia muitas religiões pagãs que cultuavam deusas femininas, bem 
como havia um contexto em que cristãos denominados hereges não seguiam 
as determinações da Igreja, inclusive mulheres cristãs que não aceitavam a 
imposição patriarcal da Igreja e davam voz a suas ideias, participando também 
de espaços de poder nos cultos religiosos. Esse foi um período violento de 
torturas físicas, psíquicas e de extermínio, em especial de mulheres, realizado 
por Tribunais jurídicos da Santa Inquisição, numa época histórica conhecida 
como de caça às bruxas, o qual contribuiu profundamente para demarcar 
a formação de estereótipos femininos e identidades baseadas na submissão, 
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violência e opressão das mulheres. (ANGELIN; GIMENEZ, 2017, p. 250).

A Inquisição se utilizou da construção ideológica de que as mulheres 
eram perigosas, tinham pacto com o demônio, eram capazes de espalhar 
doenças e pestes – neste período a peste negra dizimava milhares de pessoas -, 
além de possuírem poderes capazes de dominar e castrar os homens. Houve 
esta construção do medo em relação a estas mulheres para produzir um 
engajamento social, visto que qualquer pessoa podia denunciar uma suposta 
bruxa e cabia a ela provar sua inocência diante dos tribunais inquisitoriais, 
o que era muito raro, devido a forma como o tribunal era conduzido. 
(FEDERICI, 2018, p. 257).

A exploração dos corpos, especialmente o das mulheres, também faz parte 
da história da invasão europeia à América. Além do massacre das populações 
nativas da América – estima-se que 95% foram mortos em detrimento da 
chegada dos europeus à América (FEDERICI, 2018), os povos indígenas 
foram tratados com imensa brutalidade por aqueles que se proclamavam 
colonizadores, catequizados e domesticados. A história da América, após o 
chamado processo colonizador, é construída sobre o assassinato de milhares 
de povos, e da exploração sexual das mulheres nativas.

Igualmente, no período escravocrata, as mulheres escravizadas foram 
tolhidas de qualquer direito sobre seus corpos, pois tais direitos pertenciam 
aos senhores de escravos. Este poder social colocou os homens brancos num 
posto de dominação racial, sexual e de classe sobre a mulher escrava, que 
encontrou respaldo na noção ideológica da supremacia branca, iluminando a 
masculinidade hegemônica colonial. Neste processo de exploração, tanto de 
indígenas como de negros, a religião cristã utilizou-se do momento político 
de opressão destes povos para lhes impor a fé cristã. Assim, indígenas foram 
catequizados e convertidos ao cristianismo, e as religiões de matrizes africanas 
precisaram criar subterfúgios para ocultar sua fé e seus costumes.

Com o histórico de apoio político e religioso da igreja às opressões 
pautadas no gênero, a teologia feminista surge como contraponto, porém de 
um lugar próximo da fé. A teologia feminista cumpre o papel de desconstruir 
as concepções misóginas dentro das instituições religiosas, por mulheres que 
não abrem mão da fé, mas sentem a urgência de reivindicar seus espaços e 
que não pode negar as transformações no mundo secular, impulsionadas pelo 
crescimento do movimento feminista.

A teologia da libertação, vertente teológica que aborda as temáticas 
ligadas a pobreza e distribuição de riquezas, dá suporte para as reivindicações 
de gênero dentro da teologia, abrindo caminho para interpretações da bíblia. 
Uma das batalhas atuais importantes das teólogas feministas na América 
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Latina é em relação ao poder religioso que domina os corpos femininos, 
motivo pelo qual introduzem a questão da dominação sexual na teologia, 
discutem o abuso sexual, a redução dos corpos a mero produto do mercado 
e a culpabilização religiosa como instrumento de manutenção da lógica de 
dominação. (GEBARA, 2010).

A teologia feminista é parte de uma revolução cultural dos séculos XX 
e XXI, uma revolução que ainda está em seus primeiros passos. Se persistir 
nessa luta de desnudamento de certos conceitos religiosos em favor da 
dignidade feminina, estará sinalizando um novo momento criativo na história 
das religiões, visto que as mulheres estarão expressando dentro das diferentes 
tradições religiosas sua experiência, seus valores e sentidos. (GEBARA, 2010).

O feminismo teológico convida a pensar de novo as próprias crenças 
e a situá-las a partir das necessidades dos diferentes grupos e dos diferentes 
tempos. Mais do que qualquer coisa, a teologia feminista prega a libertação 
de opressões. A própria figura de Cristo foi libertadora e transgressora. 
Apesar disso, na Igreja Católica as mulheres ainda não têm acesso nem ao 
saber nem ao sagrado. (MATOS, 2017). No campo do saber está o estudo da 
teologia, majoritariamente composto por homens. Já no campo do sagrado, 
está o acesso à ordenação e à celebração, dos quais as mulheres são excluídas. 
(ROSADO-NUNES, 2006).

Conforme argumenta Žižek (2012), é preciso pensar fora da moldura, 
o Estado é formalmente laico, mas sabe-se que o pensamento religioso invade 
não apenas o âmbito cultural como o político. Os movimentos da teologia 
feminista impulsionam as mudanças e progressos de dentro da religião, 
e têm o poder de conquistar a adesão das mulheres que estão vinculadas a 
instituições religiosas e sentem o peso do patriarcado diuturnamente, seja no 
lar, na rua, ou na igreja. Sabe-se que as instituições não são neutras, e que 
influenciam as tomadas de decisões acerca da vida das mulheres, ainda que 
estas não componham, em grande número, os espaços decisórios.

4 Estado Laico e interrupção voluntária da gravidez: um enfoque da 
Teologia Feminista

A laicidade pode ser compreendida como a exclusão ou ausência da 
religião da esfera pública, denotando a neutralidade do Estado em matéria 
religiosa. Esta neutralidade representa a exclusão da religião do Estado e da 
esfera pública, ou à imparcialidade do Estado com respeito às religiões, o que 
resulta na necessidade do Estado em tratar com igualdade todas as religiões. O 
Brasil é Estado formalmente laico desde 1890, embora possa parecer inusitado 
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que após mais de cem anos esta discussão seja tão latente, sobretudo quando 
se abordam questões de gênero.

O caráter laico do Estado tem estado presente nas discussões nacionais 
desde o início do regime republicano no Brasil. Ainda que nem sempre de 
forma evidente, a relevância da laicidade do Estado vem ganhando maior 
visibilidade, especialmente nas últimas décadas, figurando, por vezes, o centro 
do debate político. Exemplos são as discussões acerca do ensino religioso nas 
escolas públicas, a descriminalização do aborto, casamento homossexual, 
questões de gênero, temas que têm mobilizado e dividido a opinião pública e 
diferentes setores do Estado.

O Estado laico mostra-se indispensável para evitar que articulações 
políticas impeçam a plena liberdade de pensamento, de consciência e de 
religião, conforme estabelece a Declaração Universal de Direitos Humanos. 
Cada indivíduo deve conservar a possibilidade de decisão em esferas 
íntimas, para que possa livremente decidir sobre temas que guardem relação 
exclusivamente com sua esfera de responsabilidade, em nada dizendo respeito 
a outrem. Contudo, esse mesmo direito à liberdade de manifestação no 
espaço público, individual ou coletivamente, a ninguém autoriza impor sua 
própria crença aos demais. Nenhuma crença pode definir e determinar a esfera 
pública, nem pode tornar obrigatórios os seus valores culturais para a vida em 
sociedade.

Nenhum grupo pode impor seus dogmas às leis civis, válidas para 
todos. É que a imposição de um grupo representaria, em si, restrição às demais 
crenças e pessoas, configurando a tirania de uns sobre outros, daí a relevância 
do caráter laico do Estado. O século XX foi marcado por fatos que já alertavam 
sobre a necessidade de tolerância e laicidade estatal, onde sua negação trouxe 
desastrosas consequências. As experiências totalitárias vividas pela humanidade 
no século XX ostentaram o horror da ação fundada no tratamento de seres 
humanos como descartáveis. (ARENDT, 1998). Um Estado laico representa 
o resultado de uma luta política e social para a construção de uma democracia.

Entretanto, a influência das posições hegemônicas das instituições 
religiosas está presente no cotidiano social, e desempenha um papel importante 
na construção do senso comum. Os movimentos sociais representam forças 
políticas, mas frente ao fator econômico e ao poder das igrejas cristãs, há 
um desequilíbrio de forças. Atualmente, diversos segmentos da sociedade 
perceberam que a principal forma de acesso e conquista de direitos se dá através 
da votação de leis, as quais podem afetar um grande número de pessoas, ainda 
que estas não concordem com aquilo que a lei prevê. Assim, a disputa por 
espaço no meio legislativo ou executivo, expôs a forte influência que a religião 
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ainda ocupa dentro do Estado.
Cada vez mais, igrejas têm se unido com o objetivo de preencher 

cadeiras no legislativo, pois se percebeu que embora o Estado seja laico, não há 
um efetivo controle desta laicidade, sobretudo dentro do Congresso Nacional. 
Frequentemente, em meio a votações das mais variadas matérias, deputados 
utilizam-se de argumentos religiosos, fazem orações, e expressam claramente 
suas motivações religiosas. Assim, as religiões utilizam-se dos mecanismos 
legais para garantir que sejam impostos na esfera pública ideais que são 
exclusivamente de cunho sacro.

Neste sentido, há uma disputa legislativa no que tange a família, ao 
lugar da mulher na sociedade, aos direitos reprodutivos, e aos papéis de gênero. 
Em setembro de 2015, em Comissão Especial na Câmara dos Deputados 
aprovou o Projeto de Lei 6583/2013, conhecido por Estatuto da Família, 
que prevê que se reconhece como entidade familiar apenas a união formada 
por um homem e uma mulher, projeto que representa imensurável retrocesso 
jurídico e social e que reforçam a presença da religião dentro da casa do povo, 
tendo em vista que os argumentos que buscam suprimir direitos LGBTIs são 
pautados em discursos essencialmente moralistas e religiosos. Assim, o meio 
político tornou-se ambiente de propagação de ideais sacros.

Além de aspectos formais semelhantes entre religião e legislação - 
casamento indissolúvel, compulsoriamente heterossexual; subjugação da 
mulher, soberania marital -, o cristianismo sustentou dogmas a respeito de 
maneiras legitimas para exercer a sexualidade, dentro e fora da realidade 
conjugal. Foram instituídos padrões acerca das condutas sexuais que 
harmonizem com as diretrizes religiosas. Tais diretrizes formaram uma 
espécie de moldura, na qual as variáveis deveriam ser enquadradas, “pois a 
ambivalência não poderia ser tolerada nesta ordem.” (TIRADENTES, 2016, 
p. 10). No cristianismo, sustenta-se o dogma de que as relações sexuais podem 
ocorrer unicamente dentro do casamento heterossexual, e até poucos anos, 
defendia-se que se destinava apenas para a procriação da espécie. Relações 
paralelas, que fugissem a realidade conjugal heterossexual, não tinham o aval 
da igreja.

Ainda que o contexto social tenha se alterado, os discursos religiosos 
pouco mudaram e se mostram inflexíveis perante realidades plurais. Tendo em 
vista que no cristianismo se nutre a ideia de que a única formatação familiar é 
aquela oriunda do casamento entre homem e mulher, e com fins de procriar, 
ainda hoje, se dissemina a ideia de que casais que optam por não ter filhos, por 
exemplo, rompem com a ordem natural das coisas. Este argumento encontra 
suporte nos textos bíblicos, uma vez que Deus criou o homem e a mulher, 
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deixando expressa a ordenança para que se multiplicassem sobre a terra. 
(BÍBLIA SAGRADA, 1995). 

A religião constantemente invoca as diferenças biológicas, que validam 
a atribuição das mulheres à esfera doméstica, reafirmando a legitimidade de 
sua exclusão da esfera pública e reiterando sua inferioridade social e política. 
Nos primeiros séculos da Igreja, interroga Michelle Perrot:

é predominante a representação da mulher como fonte de pecado, da 
sexualidade como eterna tentação, assim como do casamento como um estado 
inferior. Em que medida estes dados fundamentais mudaram? É o que se 
pergunta muitas vezes, diante do rigor das posições atuais da Igreja. [...] Por 
que esta obsessão, e mesmo este ódio da carne, da sexualidade, e esta profunda 
desconfiança da mulher no cristianismo? Desconfiança que informou toda a 
cultura ocidental judaico-cristã. Por que a sexualidade é, hoje, uma linha de 
defesa e de afirmação da Igreja, notadamente por parte de João Paulo II? [...] 
Tudo se passa como se a Igreja tivesse investido o sagrado na moral sexual, 
colocado o sexo no coração do religioso, para responder a esta religião do sexo 
que invade a sociedade contemporânea. (PERROT, 2002, p. 195-198).2

Ao analisar a posição do Papa João Paulo II, a concepção da mulher 
difundida pelo movimento feminista, nega sua vocação à maternidade3, inscrita 
por Deus em seu corpo, sendo, para o Pontífice, um dos erros do feminismo 
ocidental recusar essa determinação que define as mulheres como mães e 
esposas. A concepção biologizante vê as mulheres naturalmente formadas para 
casar-se e ter filhos, papel social, político e simbólico que sustenta o dogma da 
hierarquia entre homem e mulher4, mas que não guarda o lugar dos homens 
como igualmente vocacionados à paternidade. (ROSADO-NUNES, 2008).

Estabelecem-se, assim, os parâmetros de relações familiares, em que 
a autoridade é hierárquica e patriarcal. Em 1º Coríntios 11:3 e seguintes 
(BÍBLIA SAGRADA, 1995), se estabelece que a cabeça da relação é o homem, 
e que a mulher foi criada para o homem, e não o contrário. Nota-se que o 
discurso patriarcal é fortemente ratificado pela religião, e repassado aos fiéis 

2 Texto originalmente escrito em francês, traduzido pela autora.
3 Elisabeth Badinter (1985) discute acerca do mito do amor materno, sustentando que o 

amor materno não é um sentimento inato, e que não haveria uma “vocação natural” para a 
maternidade. Segundo a autora, a idealização da maternidade, da mãe perfeita, cuidadora e 
amorosa não apenas é equivocada como também pode ser cruel para muitas mulheres.

4 A ideia de hierarquia, onde o homem ocupa o lugar de poder e a mulher de submissão, encontra 
respaldo nas passagens bíblicas como “Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo.As 
mulheres sejam submissas a seus maridos, como ao Senhor,pois o marido é o chefe da mulher, 
como Cristo é o chefe da Igreja, seu corpo, da qual ele é o Salvador.Ora, assim como a Igreja 
é submissa a Cristo, assim também o sejam em tudo as mulheres a seus maridos” (BÍBLIA 
SAGRADA, 1995, Efésios 5:21-24). Porém, atualmente, os textos bíblicos não são todos 
seguidos literalmente como manda o texto sacro. Ocorre que as interpretações do que deve-se 
ou não ser seguido atualmente é feita por homens e para os homens. 
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até os dias de hoje. Assim, o ideário cristão sobre as mulheres continua a diferir 
radicalmente daquele elaborado pelo movimento feminista, em especial nas 
últimas décadas. Logo, surgem conflitos com as reivindicações feitas por elas, 
invocando seus direitos, relativos a todos os âmbitos de suas vidas – privada 
e pública. 

Ao reivindicar, através da política e de mecanismos legais, o direito 
a liberdade quanto ao sexo e a reprodução, retira-os do lugar da obediência 
integral às leis da natureza, dadas por Deus – e controladas pelas normas 
morais da Igreja – para colocá-los no campo da realização da liberdade 
individual. Este é um rompimento crucial, ao retirar do campo transcendental 
ou da fé, questões quanto a liberdades individuais, para situá-las na aplicação 
de direitos. Deste modo, a maternidade, que para as igrejas definia a essência 
feminina, torna-se objeto de escolha, de decisão individual, deixando de ser o 
destino real ou simbólico de todas as mulheres. (ROSADO-NUNES, 2008).

A descriminalização do aborto5 é a demanda feminista mais polêmica 
no meio cristão, porque a igreja não consegue enxergar o direito reprodutivo 
com o viés de saúde pública. Estimativas demonstram que o aborto é um 
evento frequente na vida reprodutiva das mulheres brasileiras. A Pesquisa 
Nacional de Aborto de 2016 demonstrou que, aos 40 anos, aproximadamente 
uma em cada cinco mulheres alfabetizadas nas áreas urbanas do Brasil já fez 
pelo menos um aborto. 

Em 2016 o total estimado de mulheres de 18 a 39 anos no Brasil, incluindo 
as vivendo em áreas rurais, era de 37.287.746. Extrapolando-se a partir das 
taxas de aborto de alfabetizadas urbanas (13%), o número de mulheres que, 
em 2016, já fez aborto ao menos uma vez, portanto, seria em torno de 4,7 
milhões. Aplicando-se a taxa de aborto no último ano, o número de mulheres 
que o fizeram somente no ano de 2015 seria de aproximadamente 503 mil. 
(DINIZ; MEDEIROS; MADEIRO, 2017).

Quem decide abortar vivencia situações graves e complexas que 
vão além das questões religiosas. Atualmente a legislação brasileira prevê a 
possibilidade de aborto apenas nos casos de risco de morte da mulher e em 
casos decorrentes de estupro. Ainda, decisão do Supremo Tribunal Federal 
(STF) que julgou procedente a Ação de Descumprimento de Preceito 
Fundamental (ADPF) 54, em 2012, e por força de jurisprudência, passou 
a permitir abortos de fetos anencefálicos. Atualmente a ADPF 442, que 
argumenta que os artigos do Código Penal que proíbem o aborto afrontam 

5 O Código Penal Brasileiro classifica o aborto entre os crimes contra a vida (arts. 124 a 128 
Código Penal). São passíveis de pena: a gestante que provoca o abortamento em si mesma 
ou consente que outrem lhe provoque e a pessoa que provoca o abortamento com ou sem o 
consentimento da paciente.
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preceitos fundamentais da Constituição Federal, como o direito das mulheres 
à vida, à dignidade, à cidadania, à não discriminação, à liberdade, à igualdade, 
à saúde e ao planejamento familiar, pede a descriminalização do aborto até 
12ª semana gestacional, mas aguarda conclusão do relatório para votos dos 
ministros.

Com audiências públicas, onde pessoas de diversas áreas, dentre elas 
técnicas e religiosas, a discussão acerca do aborto reacendeu. Movimentos 
feministas lutam pela descriminalização, e movimentos religiosos, em 
sua maioria articulam-se contrariamente. Os argumentos favoráveis à 
descriminalização, dentre outros, invocam números acerca do número de 
abortos, alegando que a proibição não evita que abortos sejam cometidos, além 
de expor o número de mulheres que morrem em decorrência de procedimentos 
abortivos executados em clinicas clandestinas, que não oferecem segurança a 
saúde da mulher6.

Por outro lado, os argumentos contrários à descriminalização giram 
em torno da discussão acerca do início da vida, que não encontra consenso 
seja científico ou religioso. Quando os movimentos religiosos invocam a 
concepção ou fecundação como início da vida, faz parecer que esta sempre foi 
a posição da igreja, todavia, a própria igreja já tolerou o aborto. A interrupção 
da gravidez só se tornou pecado em 1869, devido a um acordo entre o Papa 
Pio IX e o imperador francês Napoleão 3º, porque a França passava por uma 
crise de baixa natalidade que atrapalhavam os planos de industrialização. 
Motivado por questões políticas, o Papa passa a defender que a partir daquele 
momento o aborto – em qualquer fase da gravidez– era pecado. (SZKLARZ, 
2017).

Até 1869, a Igreja ora condenava, ora permitia o aborto em certas fases 
da gravidez, de acordo com o contexto histórico. No entanto, a discussão sobre 
qual é o momento em que o feto pode ser considerado um ser humano sempre 
existiu. Santo Agostinho defendia que só 40 dias após a fecundação o embrião 
se tornava uma pessoa, assim como São Tomás de Aquino, que preconizava 
que o feto só teria alma após 40 dias. (SZKLARZ, 2017). A própria Bíblia, no 
único texto que fala expressamente sobre o aborto, em Êxodo 21:22-27 prevê:

Se alguns homens pelejarem, e um ferir uma mulher grávida, e for causa de que 
aborte, porém não havendo outro dano, certamente será multado, conforme o 
que lhe impuser o marido da mulher, e julgarem os juízes. Mas se houver morte, 
então darás vida por vida, Olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé 
por pé, Queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe .E 

6 Segundo dados apresentados pelo Ministério da Saúde, na audiência pública de votação da 
ADPF 442 no STF, uma mulher morre a cada 2 dias por aborto inseguro. (COFEN, 2018). 



  57
Temas em Movimentos Sociais e Direitos Humanos

quando alguém ferir o olho do seu servo, ou o olho da sua serva, e o danificar, 
o deixará ir livre pelo seu olho. E se tirar o dente do seu servo, ou o dente da 
sua serva, o deixará ir livre pelo seu dente. (BÍBLIA SAGRADA, 1995, grifo 
nosso).

Pode-se perceber que mesmo em vigência do Código de Hamurabi, 
que previa uma vida pela outra, no caso de aborto, prescrevia apenas uma 
pena de multa. Ademais, ainda que os textos bíblicos proibissem o homicídio, 
como nos dez mandamentos, este imperativo não tinha caráter universal, visto 
que não contemplava estrangeiros, inimigos de Israel e mulheres adúlteras. 
Lusmarina Campos Garcia, pastora que participou das audiências públicas 
junto ao STF, defende que há séculos, um cristianismo patriarcalizado 
penaliza e legitima a morte de mulheres. A criminalização religiosa das 
mulheres por causa do aborto necessita ser colocada nesse contexto histórico. 
Para a teóloga, sem conhecer os números sobre o aborto, não é possível criar 
políticas públicas necessárias ao enfrentamento da realidade das pessoas, e a 
criminalização impede que se faça um mapeamento da situação, da saúde 
das mulheres. “Mulheres comuns devem ser consideradas criminosas? É o 
patriarcado eclesiástico que quer fazer as mulheres acreditarem que elas se 
tornam assassinas quando decidem descontinuar sua gravidez.” (STF, 2018).

A teologia feminista não defende necessariamente a prática, mas 
políticas públicas que ofereçam segurança às mulheres que desejem abortar, o 
direito à escolha. O Movimento Católicas pelo Direito de Decidir, fundado 
em 1993, apoia-se nas teorias e práticas feministas para promover mudanças 
na sociedade, em especial nos padrões culturais e religiosos (CATOLICAS, 
2019), e é exemplo de mulheres que fazem parte de organizações religiosas, 
mas que não deixam de lutar pelas demandas feministas.

As religiões são profundamente importantes na história, cultura e imaginário 
social, portanto influenciam nosso cotidiano, comportamento e decisões. 
Consideramos que as religiões devem ajudar as pessoas a terem uma vida 
digna e saudável, e não dificultar sua autonomia e liberdade, especialmente 
em relação à sexualidade e reprodução. Por isso, lutamos pela laicidade do 
Estado que deve ser livre da interferência religiosa na criação e condução 
das políticas públicas. O desenvolvimento humano depende do respeito aos 
direitos humanos e civis da população, em toda sua diversidade. Lutamos 
pela igualdade nas relações de gênero na sociedade, na Igreja Católica e em 
outras religiões. Adotamos a corrente de pensamento ético-religioso feminista 
pelo direito de decidir, que reconhece a autoridade moral e capacidade das 
mulheres de tomar decisões livremente em todos os campos de suas vidas. 
Nossas atividades são direcionadas para as mulheres, jovens, LGBTs, negras, 
pois acreditamos ser essencial o fortalecimento destes grupos sociais, sejam 
eles organizados ou não, para que possamos construir uma sociedade plena 
de direitos e livre de preconceito e violência. Nos dedicamos à promoção da 
cidadania e do reconhecimento dos direitos sexuais e direitos reprodutivos 
como direitos humanos. (CATOLICAS, 2019).
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Com o objetivo de contribuir com a construção do discurso ético-
teológico feminista, o movimento Católicas pelo Direito de Decidir, defende 
a autonomia das mulheres, a diversidade sexual, a justiça social e o direito a 
uma vida sem violência. Com suas ações, busca conscientizar a sociedade de 
que a experiência humana da sexualidade e da reprodução de todos e todas 
deve ser reconhecida, respeitada e vivida de forma autônoma e livre, além de 
promover o diálogo inter-religioso e uma cultura de respeito à livre expressão 
religiosa. Conforme o movimento, a Igreja Católica oferece à sociedade um 
discurso condenatório do exercício sexual livre e autônomo, e a população 
católica vive uma realidade distinta: pratica a sexualidade antes do casamento, 
usa camisinha, as mulheres abortam, enfim há uma enorme defasagem entre 
o que a Igreja prega e os fiéis vivem, de modo que se propõem auxiliar na 
articulação entre as ideias do feminismo com o cristianismo, buscando 
argumentação teológica consistente e oferecendo a possibilidade de encarar 
a sexualidade como algo positivo, que traz felicidade, e sem sentimentos de 
culpa. (CATOLICAS, 2019).

Garantir direitos humanos para as mulheres é um dos primeiros 
objetivos, e os movimentos feministas têm alcançado elevados êxitos neste 
campo. E, como defende Maria da Glória Gohn (2010, p. 159) “só os 
movimentos sociais têm a capacidade de reinventar e reorientar o Estado e suas 
políticas [...] Os movimentos sociais no Brasil democratizaram a democracia.” 
Alberto Melucci (2001, p. 106), complementa que assim descobre-se “o valor 
e o significado da resistência quotidiana como patrimônio da experiência 
feminina” a fim de os movimentos das mulheres se transformarem em atores 
dos conflitos que lhes tocam.

Para que ocorra o desenvolvimento da democracia são necessárias ações 
pautadas na participação de todos os atores e atrizes sociais, enfrentando-se as 
desigualdades para um desenvolvimento humano que reconheça a existência 
da diversidade, e que respeite a pluralidade. Para que isso ocorra, se faz 
necessária uma mudança de postura social, cultural, religiosa e estatal. Ocupar 
espaços políticos e religiosos é fundamental na luta pelo reconhecimento e 
modificações nestas áreas. Os movimentos de teologia feminista são exemplos 
de luta e tomada do protagonismo nas decisões quanto aos direitos das 
mulheres.

5 Considerações finais

A compreensão das relações de gênero deve ser entendida como uma 
construção social pautada na diferenciação biológica dos sexos, ensejando 
relações de poder e subordinação, como discriminação de funções, atividades, 
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normas e condutas esperadas para homens e mulheres em cada sociedade. 
Pensar criticamente as definições construídas sobre os papéis sociais faz nos 
voltarmos à ação desempenhada pelo patriarcado, enquanto estrutura de 
poder que está presente em toda a sociedade, como relações interpessoais, 
família, Estado e religião.

Os direitos sexuais e reprodutivos até então foram considerados 
campos alheios à realização da democracia. Redefinir direitos, repensar a 
cultura, reinterpretar os textos religiosos, criar novos campos de legalidade, 
são formas de participar do jogo democrático, da reinvenção constante da 
vida em sociedade. Por essa razão os movimentos sociais que lutam pela 
conquista de direitos configuram-se como parte da realização do processo de 
democratização da vida social, uma vez que incorporam questões sem as quais 
as mulheres não podem realizar de maneira plena sua inserção na vida política, 
no mercado de trabalho, e jornada de estudos.

Para a Igreja, sexualidade e reprodução são leis da natureza, imutáveis, 
que provêm do transcendental, e, portanto, se situam fora do político. 
Assim, quando o Estado se propõe modificar as legislações nesses campos há 
uma reação de boa parte das instituições religiosas, que tentam impor suas 
concepções de moralidade para o todo.

Embora o Brasil seja um Estado laico, a religião exerce uma influência 
muito forte no debate público sobre gênero e direitos reprodutivos e sexuais. A 
reivindicação feminista de lidar com a sexualidade e a reprodução, não como 
um mal da condição humana, ou um pecado, mas como direitos inerentes a 
cada ser humano, fez com que feminismo e religião se opusessem por muito 
tempo. Entretanto, os movimentos de teologia feminista surgem como 
resposta, não apenas ao debate público, mas aquelas mulheres que percebem 
as mudanças no mundo, sentem a força do patriarcado lhes impondo salários 
menores, falta de cargos de lideranças no trabalho, na política, na igreja e 
na família, lhes impondo culpa se decide não ter filhos, se decide ter filhos 
demais, como desenvolve a criação dos filhos, como se comporta na família 
e na sociedade, mas ainda sim, não abre mão de sua fé, e assim fica dividida 
entre a oposição à religião e a luta por tais direitos.

A compreensão de que os tempos mudam, e as demandas das mulheres 
se alteram, é fundamental para que não aja um antagonismo entre fé, e 
movimentos que buscam a expansão de direitos para a mulher. A teologia 
feminista respeita a necessidade de cada sujeito pela fé, e busca reinterpretar 
os textos Bíblicos, a modificação da hierarquia eclesiástica, e a posição da 
igreja quanto aos papéis sociais, os direitos reprodutivos e sexuais de cada 
mulher, para que estas se sintam em plena liberdade de direitos e gozar sua 
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fé. Movimentos como estes são importantes para comunicar com sujeitos 
distintos. Em uma sociedade complexa, e em um momento teórico em que 
tanto se discute o direito à diferença, possibilitar discutir o feminismo em 
locais até então fortemente marcados pelo patriarcado não apenas é libertador, 
como legitima a diferença, possibilitando falar em feminismos diferentes para 
sujeitos diferentes.
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CAPÍTULO 3

NUANCES ENTRE OS MOVIMENTOS 
FEMINISTAS E O MOVIMENTO LGBTQ+ NO 

RECONHECIMENTO DA DIVERSIDADE SEXUAL 
E DE GÊNERO

Carina Caetano de Oliveira de Oliveira Quines1

Rosângela Angelin2

1 Considerações iniciais

Se cada ser é só um
E cada um com sua crença

Tudo é raro, nada é comum
Diversidade é a sentença.

(Lenine)

As identidades são elementos do constitutivo social e decorrem 
de um processo de construção histórica contínua e mutante, as 

quais, em muitos casos, foram impostas às identidades não heteronormativas, 
por quem dita as regras nas relações de poder, em especial pelo patriarcado 
e pela heteronormatividade. Em decorrência disso, existe uma demasiada 
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desigualdade social entre tais identidades, assim como um consequente 
afastamento destas do exercício de direitos de cidadania, dentre eles, o direito 
humano ao reconhecimento, consequentemente à normatização e garantia 
dos direitos identitários, nos moldes democráticos dos Estados Modernos.

A sociedade por sua vez, é essencialmente cambiante. O direito, 
enquanto ciência social deve acompanhar essas mudanças e agregar institutos 
novos conforme o caminhar da sociedade. Essas mudanças estão intrínsecas 
às identidades do sujeito, identidades estas, que, tradicionalmente eram vistas 
como unas e imutáveis, enquanto que, modernamente são tidas como plurais e 
em transformação. Essas modificações acarretaram o surgimento da sociedade 
multicultural da atualidade, manifestando de forma variada o clamor por 
reconhecimento.

Por conseguinte, as relações humanas não são relações estanques, sendo 
que, as manifestações dos desejos e afetos humanos encontram diversas formas 
de exteriozação. Assim, as sexualidades humanas se manifestam de múltiplas 
formas. Contudo, o modo como as pessoas vivem sua sexualidade, com quem 
se relacionam afetiva ou sexualmente, acendem debates polêmicos e exaltados, 
seja no campo pessoal, político ou jurídico, alicerçados nas relações de poder, 
acabando por criar estereótipos e excluindo ou invisibilizando a diversidade.

O direito, alicerçado em discursos e convicções religiosas 
fundamentalistas, serviu de instrumento para reforçar e conservar padrões 
morais sexuais majoritários e dominantes, reafirmando a família heterossexual 
e criminalizando as demais manifestações sexuais, como por exemplo, a 
homossexualidade. O Direito deve seguir os comportamentos observados no 
meio social e torná-los efetivos no seu ordenamento. O movimento correto 
seria esse, o direito acompanhando a sociedade, e aperfeiçoando-se a partir de 
sua evolução e mudanças.

Todavia, a sociedade contemporânea, que deveria valorizar a diversidade, 
depara-se cada vez mais com a falta de reconhecimento identitário dentro das 
relações sociais, o que contribui para a inferiorização de diversos grupos em 
razão de sua diferença física, opcional, sexual, cultural, etc. No que concerne 
às manifestações de sexualidades, aquelas que não se enquadram nos moldes 
determinados como corretos pela heteronormatividade são objetos de grande 
polêmica no meio social.

Nesse sentido, o devido reconhecimento de identidades não 
heteronormativas é de extrema importância para dirimir ambiguidades e 
permitir a efetivação de preceitos constitucionais. Assim, a pesquisa pretende 
abordar questões relacionadas às sexualidades, explorar o tratamento 
conferido às identidades não heteronormativas no ordenamento jurídico 
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brasileiro e, por fim, retratar nuances entre os Movimentos Feministas e o 
Movimento LGBTQ+, nas formas de reconhecimento social das identidades 
não heteronormativas nos espaços de sociabilidade.

2 Identidade de gênero e diversidade sexual

Abordar como se dá a construção das identidades, em especial, a sexual 
e de gênero, é de suma importância, assim como refletir sobre a relação do 
indivíduo com a sociedade. Nesse sentido, é relevante considerar os processos 
identitários concernentes às diversas identidades sociais e perceber que as 
construções identitárias vinculam o sujeito social aos grupos sociais. Para 
tanto, é oportuno, descrever, ainda que de modo sucinto, diversas visões 
acerca do termo “identidade” e seu entorno.

Para o sociólogo britânico Anthony Giddens, o debate identitário surge 
com o reconhecimento de que, em uma sociedade tradicional, a identidade 
social dos sujeitos era limitada pela própria tradição, pelo parentesco, pela 
localidade. A modernidade, considerada como organização pós-tradicional, 
rompendo com as condutas predispostas oferece ao sujeito uma multiplicidade 
de identidades, tornando-se o “eu”, um projeto reflexivo, não fazendo referência 
à tradição e oportunizando inúmeras possibilidades de escolhas e, passando a 
ser o único incumbido do planejamento de sua vida. Para o autor, os diversos 
meios de difusão de informações existentes são fatores determinantes no que 
se refere à auto identidade nos ditames das relações sociais. Essas inúmeras 
oportunidades, a sociedade atual obriga as pessoas a optarem por um modo de 
vida, a partir de uma multiplicidade de possibilidades na construção da auto 
identidade e das atividades cotidianas. Essa estruturação de vida organizada 
torna-se a espinha dorsal do arcabouço identitário. (GIDDENS, 2002).

A globalização, a partir dos avanços tecnológicos e dos meios de 
comunicação, demarca inúmeras mudanças no período chamado de pós-
modernidade, denominado pelo sociólogo polonês Zygmunt Bauman 
de “modernidade líquida”. Bauman assinala que o momento atual é de 
mudanças e de transformações. Novas maneiras de pensar e agir configuram 
os espaços sociais, que estão deixando de lado os valores tidos como imutáveis 
e fixos para ceder espaço a uma sociedade em constantes mudanças. O autor 
assinala que estamos vivendo em uma sociedade líquida (BAUMAN 2003; 
2007). Nesse cenário social emerge um sujeito que também acompanha tais 
mudanças. Valores tradicionais concebidos como organizadores e norteadores 
da sociedade como a razão, Deus, as ciências, a família, o trabalho e o Estado, 
neste momento, estão sendo substituídos por valores nem sempre fixos e 
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muitas vezes descartáveis3.
Tomaz Tadeu da Silva sugere que o sujeito é único em sua essência, na 

medida em que há outros sujeitos que diferem dele, e é dessa forma, que a 
identidade e a diferença estão intrinsecamente ligadas, já que elas dependem 
uma da outra. Aidentidade e a diferença, se exprimem, dessa forma, nessas 
afirmações sobre quem pertence e quem não pertence, delimitando fronteiras, 
rotulando e normalizando e, logo, elas não podem ser desassociadas das 
diversas relações de poder. Por isso, é de suma importância destacar que não é 
fácil definir o que é “identidade”, e que simplesmente afirmar “sou brasileiro”, 
“sou heterossexual, “sou homem”, fazendo referência a si próprio de forma 
autocontida e autossuficiente já não abrange a acepção de identidade do 
mundo moderno. (SILVA, 2000).  

Para Kathryn Woodward (2000), a identidade é relacional, além 
de envolver a biografia do sujeito; ela é produto da convergência entre as 
sociedades e o sujeito. Para a existência da identidade é mister algo de fora 
dela, ou seja, outra identidade, fornecendo elementos para que ela exista, 
diferenciando-se daquilo que ela não é. Nesse sentido, a identidade é marcada 
pela diferença, nunca se opondo uma à outra, mas uma dependendo da outra 
para sua existência, ambas sendo concebidas cultural e socialmente. Assim, 
para a autora a diferença pode ser forjada de forma negativa ou positiva. Ela é 
negativa quando reflete na exclusão e marginalização das pessoas consideradas 
“diferentes” e, é positiva, quando consegue abranger a diversidade das 
identidades e sua multiplicidade, numa perspectiva que enriquece as relações 
humanas. (WOODWARD, 2000).

No aspecto da identidade de gênero, a filósofa feminista Simone de 
Beauvoir defende, ao longo de suas obras, que “ninguém nasce mulher: torna-
se mulher.” (BEAUVOIR, 1967, p. 9). A autora trabalha com a dicotomia 
existente entre sexo e gênero, o que permite identificar o segundo elemento 
como resultado dos significados culturais inscritos sob um corpo sexuado. 
Logo, sexo e gênero seriam duas categorias distintas, pois, sendo o gênero 

3 No mesmo prisma que Bauman, mas focado na identidade cultural, o sociólogo jamaicano 
Stuart Hall aponta o conceito daquilo que nomeia como “identidades culturais”, classificando-
as como interpretações, da qual a construção identitária emerge do “pertencimento” a culturas 
étnicas, raciais, linguísticas, religiosas e, acima de tudo, nacionais. Hall admite que a sociedade 
contemporânea está “fragmentando as paisagens culturais de classe, gênero, sexualidade, etnia, 
raça e nacionalidade que, no passado, nos tinham fornecido sólidas localizações como indivíduos 
sociais”. O autor revela que as identidades sociais correspondem a um constructo teórico e não 
uma “essência” localizada no interior do indivíduo. Por sua vez, a identidade pode ser vista como 
aquilo que possibilita ao ser humano diferenciar-se dos demais integrantes do grupo e, é a partir 
dessa diferenciação que o ser humano passa a se referir a “si mesmo”, tornando-se singular. 
(HALL, 2014).
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constituído por significados culturais em um corpo sexuado, o sexo, por sua 
vez, se revelaria algo imutável e completamente independente do gênero. 
Judith Butler (2015) observa a ideia de “construção” oculta a existência de 
um eu ou de um nós, que atua e que produz o gênero. Ao invés desse termo, 
ela propõe a utilização da concepção de fabricação ou produção, em virtude 
da referência ao processo constante de materialização do gênero no corpo. 
Sexo e gênero se misturam, na acepção da autora, o que leva a afirmar que o 
componente identitário sexual dos indivíduos não deve ser fixo, mas criado 
por ele através da performance no meio social4. 

O filósofo e historiador francês Michel Foucault ensina que o corpo 
humano é a “superfície de inscrições dos acontecimentos”, ou seja, através dos 
corpos as identidades, em especial as sexuais, são manifestadas, com infinitas 
escolhas relacionais entre os indivíduos. (FOUCAULT, 2017). Para o autor, 
a sexualidade é um dispositivo histórico, ou seja, uma “invenção social” 
empregada por silogismos, regras e organizações que estão em determinados 
períodos e espaços históricos5. 

O modo como as pessoas vivem sua sexualidade, com quem se 
relacionam afetiva ou sexualmente, com parceiras/os do mesmo sexo, ou 
parceiras/os do sexo oposto, referem-se à identidade sexual, incluindo aqui as 
pessoas trans6. (LOURO, 1997). A identidade sexual compreende à orientação 

4  A performatividade pode ser compreendida a partir da repetição e incorporação de normas 
socioculturais e/ou jurídicas, impostas aos sujeitos e, em relação às quais estes podem viver 
confortavelmente ou entrar em conflito, isso depende de inúmeras pedagogias, e não apenas de 
uma decisão voluntarista de cada pessoa. (BUTLER, 2015).

5  O dispositivo sexual apresentado por Foucault é estritamente conectado com a análise 
da “sociedade disciplinar”, uma das formas modernas de regulamentação social, na qual há 
vigilância e controle constantes, não apenas de um indivíduo pelo outro, mas da sociedade 
enquanto coletividade. Esse controle impede o desenvolvimento do processo de construção 
identitário do componente sexual sobre o corpo dos indivíduos, uma vez que o considerado 
“anormal” para aquele contexto social, é afastado e enclausurado, evidenciando o papel que a 
sexualidade tem no “biopoder”. (FOUCAULT, 2017).

6  A socióloga brasileira Berenice Bento retrata a transexualidade como uma experiência identitária 
de imenso conflito com os ditames de gênero, os quais vêm o gênero a partir de disposições 
naturais. A condição sexual do transexual conflita com sua condição anatômica, identificando-se 
este psicologicamente com o sexo oposto. (BENTO, 2008, p. 13). Nesse sentido, temática trans 
ou dos transgêneros, as identidades transexuais e travestis se confundem em diversos discursos. 
A transgeneridade é a percepção que um indivíduo tem sobre a sua identidade de gênero, 
considerando aqui a binaridade de gênero, na qual acompanha o sentimento de pertença a um 
gênero diferente do que aquele que seria o ideal pela lógica do sexo biológico (BENTO, 2008). 
A identidade de gênero remete a abordar o grande conflito que existe entre o corpo físico e a 
percepção individual dele dentro dos padrões culturais de um contexto histórico. Normalmente 
o sexo psíquico de uma pessoa é o reflexo de sua genitália e, quando uma pessoa desenvolve sua 
identidade de gênero, supostamente haveria o perfeito sincronismo entre a sua anatomia e o seu 
comportamento. Nas pessoas trans, há uma complicação entre a percepção social do corpo e a 
percepção biológico-anatômica do elemento sexual identitário
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sexual do sujeito, e que de forma equivocada tem sido nomeada de “opção 
sexual”, termo que não deve ser utilizado, já que a dimensão do desejo não 
cabe numa escolha racional.

A partir do exposto, constata-se a complexidade que está envolta nos 
debates acerca das identidades de gênero e sexuais. Este tema se torna ainda 
mais delicado quando discutidos debatidos nos espaços escolares, os quais 
têm significativa relevância no processo de conscientização, orientação e 
instrumentalização do corpo da/o adolescente e da constituição do sujeito. 
A escola, tradicionalmente, ao categorizar os indivíduos de acordo com a sua 
classe social, etnia e sexo, tem historicamente colaborando para e hierarquizar e 
(re)produzir as diferenças, reproduzindo desigualdades a partir delas. No caso 
das questões de gênero e, invisibilizando ou discriminando outras expressões 
das sexualidades possíveis que não estejam em conformidade com a norma 
hegemônica e, certamente, não contemplando a inclusão da diversidade 
sexual proposta na atualidade.

3 Do reconhecimento, à normatização e garantia dos Direitos identitários 
no Direito brasileiro, frente ao preconceito

Reconhecido o gênero como papel estruturante na identidade do sujeito, 
é importante frisar a distinção dos conceitos sexo, gênero e sexualidade, pois, 
erroneamente, os termos sexo e gênero são utilizados enquanto sinônimos. 
Gênero difere de sexo e vice-versa: ser fêmea, não é sinônimo de ser mulher 
e ser macho, não é sinônimo de ser homem. O sexo é biológico, refere-se 
à procriação, determinado por cromossomos e hormônios. (STREY, 2012). 
Já os sujeitos ao se identificarem em suas feminilidades e masculinidades, 
histórica e socialmente, constroem suas identidades de gênero. (LOURO, 
1997). De forma diversa do que as ciências naturais tentam impor sobre os 
indivíduos, o corpo não é produto finalizado, pronto e dado pela natureza 
biológica. (ANGELIN; MARTINS, 2017).

O modo como as pessoas vivem sua sexualidade, com quem se 
relacionam afetiva ou sexualmente, com parceiras/os do mesmo sexo, ou 
parceiras/os do sexo oposto, referem-se à identidade sexual, incluindo aqui as 
pessoas trans. (LOURO, 1997). A identidade sexual compreende à orientação 
sexual do sujeito, e que de forma equivocada tem sido nomeada de “opção 
sexual”, termo que não deve ser utilizado, já que a dimensão do desejo não 
cabe numa escolha racional. Louro destaca:

O que importa aqui considerar é que — tanto na dinâmica do gênero como 
na dinâmica da sexualidade — as identidades são sempre construídas, elas não 
são dadas ou acabadas num determinado momento. Não é possível fixar um 
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momento — seja esse o nascimento, a adolescência, ou a maturidade — que 
possa ser tomado como aquele em que a identidade sexual e/ou a identidade 
de gênero seja “assentada” ou estabelecida. As identidades estão sempre 
se constituindo, elas são instáveis e, portanto, passíveis de transformação. 
(LOURO, 2008, p. 17).

Como se pode perceber os processos constitutivos das identidades 
sexuais e identidades de gêneros, mantêm relações de poder, e no cotidiano, 
fica evidenciada a superioridade de determinados grupos sociais e/ou culturais 
em detrimento de outros, tendo o preconceito e a discriminação  um campo 
fértil. Conforme o jurista brasileiro Roger Raupp Rios (2011), o direito serviu 
de instrumento para reforçar e conservar padrões morais sexuais majoritários 
e dominantes, reafirmando a família heterossexual e criminalizando as demais 
manifestações sexuais, como por exemplo, a homossexualidade.  

Nesse contexto, se faz importante expor a evolução do termo 
homossexualidade ao longo da história. Rios traz quatro concepções das diversas 
visões no que se refere à homossexualidade, homossexualidade como pecado, 
como doença, como critério neutro de diferenciação e como construção social. 
Segundo a concepção de homossexualidade como pecado, a prática dos atos 
sexuais entre pessoas do mesmo sexo era vista como imoral e pecaminoso no 
plano religioso, sendo esse juízo condenatório da doutrina cristã. Conforme 
a concepção da homossexualidade enquanto doença, os atos homossexuais 
eram vistos como sintomas de uma doença que acometia o indivíduo, 
sendo identificado como “homossexual”, enquanto o “heterossexual” era o 
ser saudável. Já a terceira concepção em face da homossexualidade decorre 
das mudanças sociais e econômicas que possibilitaram a formação de uma 
consciência coletiva por parte dos homossexuais enquanto específico grupo 
social. E, por fim, Rios trata da homossexualidade como construção social:

significa postular que a identificação de alguém ou a qualificação de seus atos 
sob uma ou outra orientação sexual só tem sentido na medida em que, num 
certo contexto histórico cultural houver a institucionalização de papéis e de 
práticas próprias para cada um dos sexos, onde a atração pelo sexo oposto ou 
pelo mesmo sexo seja considerada um elemento relevante, capaz inclusive de 
impor diferenças de tratamento entre indivíduos. (RIOS, 2010, p. 1).

Como se percebe, as diferenças sexuais e de gênero são responsáveis 
por gerar processos de desigualdade social. Ser diferente não é um problema 
em si, pois faz parte da diversidade humana e sexual. O problema está quando 
esta diferença se torna em desigualdade. Reflexo disso é a homofobia. Para 
compreender melhor essa forma geradora de desigualdade é importante 
destacar que, o conceito de homofobia foi criado para descrever as formas de 
inferiorizar, desumanizar, diferenciar e distanciar o indivíduo homossexual. 
Daniel Borrillo (2010) explica que as origens da violência homofóbica estão 
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fixadas junto às da civilização judaico-cristã, que tratava a prática homossexual 
como uma perversão, pontuado, ainda, que a Igreja Católica contemporânea 
apresenta um tom mais sutil ao acolher os homossexuais para “curá-los” ou, 
minimamente, mantê-los abstinentes. Outra explicação para entender como 
alguém “se torna” homossexual foi demonstrar que a homossexualidade 
consistia em uma patologia. 

Em 1973, a Associação Americana de Psiquiatria (APA) retirou a 
homossexualidade de seu Manual de Diagnóstico e Estatística de Distúrbios 
Mentais e em 1990, a Organização Mundial de Saúde (OMS) excluiu-a do 
Código Internacional de Doenças (CID). No Brasil, os Conselhos Federais de 
Medicina (desde 1985) e de Psicologia (somente desde 1999) não consideram 
a homossexualidade como doença, distúrbio ou perversão. (JUNQUEIRA, 
2007). Nesse sentido Angelin e Martins (2017, p. 91) explicam que devido a 
posição de que as sexualidades que não sejam as heterossexuais, há o uso do 
sufixo “ismo”, indicando doença, ao se referir aos homossexuais e transexuais 
não pelos vocábulos identitários da homossexualidade e transexualidade, mas 
como uma patologia a ser curada.  

  No que se refere à denominação jurídica do sexo, realizadas nos 
documentos de Registro Civil, enquanto identidade sexual, prevalece o sexo 
biológico sobre o psíquico tendo em vista que depende da afirmação dos pais 
em relação às genitálias das crianças. Para Angelin e Martins, geralmente o sexo 
biológico está em sintonia com o psíquico, tendo sua identidade de gênero 
harmônica ao seu gênero, o questionamento surge em relação às pessoas 
trans, “as quais apresentam repúdio às suas características sexuais morfológicas 
ocasionando sofrimento em razão da discordância entre sua aparência e seu 
estado psíquico.” (ANGELIN; MARTINS, 2017, p. 91).

Fica evidenciado que as normas jurídicas são influenciadas pela cultura, 
não sendo possível o livre exercício das identidades sexuais e de gênero 
(ANGELIN; MARTINS, 2017). Para Borrilo a desintegração social, discurso 
promovido por fundamentalistas e conservadores, é o símbolo máximo para 
justificar as violências contra Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transexuais, Travestis, 
Transgêneros, Queers, e demais identidades (LGBTQ+)7, conforme Relatório 
de Violência Homofóbica no Brasil, da Secretaria de Direitos Humanos, no 
ano de 2012. Por meio do Disque 100, foram registradas 27,34 violações de 
direitos humanos por dia contra o grupo LGBTQ+, de caráter homofóbico, 
o que caracteriza um aumento de 46,6% das violações em relação ao ano 
de 2011. De acordo com o relatório, a principal manifestação de violência 

7 Existem muitas outras definições de siglas para o público que segue orientações sexuais diferentes 
da heteronormativa.
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perpetrada contra a população LGBTQ+ é a psicológica, perfazendo um total 
de 83,2%, contra 42,5%, em 2011 (BRASIL, 2013). 

 A ausência de leis federais que protejam a população LGBTQ+ é um 
dos principais entraves ao combate à homofobia e à transfobia. O Projeto 
de Lei 122/2006 , que criminaliza o preconceito e a discriminação devido à 
orientação sexual ou identidade de gênero, ainda não conseguiu ser aprovado 
nas duas casas do Congresso Nacional, devido aos discursos morais, das 
bancadas religiosas. Embora a Constituição Federal de 1988 (CF/1988), em 
seu artigo 3º, inciso IV, traz os objetivos fundamentais da República Federativa 
do Brasil: “Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa 
do Brasil: [...] IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, 
raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação” (BRASIL, 
1988), tais direitos não se encontram positivados a contento na norma 
jurídica brasileira, sendo que essa omissão tem fomentando o preconceito e a 
discriminação.

Um marco histórico para se pensar sobre a existência de inúmeras formas 
de vivência de masculinidades e feminilidades e que estas são construções 
sociais e culturais, elaboradas minuciosamente por inúmeros discursos, áreas 
de conhecimento e instituições, foi o desenvolvimento da Teoria Queer , 
sendo Judith Butler uma das primeiras a trazer o uso desse termo para os 
debates acadêmicos. Este termo não só incorporou-se à discussão na áreas dos 
Estudos Gays e Lésbicos, como também passou a representar uma corrente 
teórica que ultrapassa e rompe as categorias identitárias binárias construídas 
e mantidas tanto pelos movimentos sociais quanto pela academia. Ela não se 
restringe aos processos de construção da identidade sexual e de gênero, mas se 
preocupa com as diversas intersecções destas com outros recortes como raça, 
etnia, classe, crença, etc.

Queer pode ser traduzido por estranho, talvez ridículo, excêntrico, raro, 
extraordinário. Mas a expressão também se constitui na forma pejorativa com 
que são designados homens e mulheres homossexuais. [...] Este termo, com 
toda sua carga de estranheza e de deboche, é assumido por uma vertente dos 
movimentos homossexuais precisamente para caracterizar sua perspectiva de 
oposição e de contestação. Para esse grupo, queer significa colocar-se contra 
a normalização – venha ela de onde vier. Seu alvo mais imediato de oposição 
é, certamente, a heteronormatividade compulsória da sociedade; mas não 
escaparia de sua crítica a normalização e a estabilidade propostas pela política 
de identidade do movimento homossexual dominante. Queer representa 
claramente a diferença que não quer ser assimilada ou tolerada e, portanto, 
sua forma de ação é muito mais transgressiva e perturbadora. (LOURO, 2001, 
p. 546). 

Para Louro, portanto, seria produtivo pensar no exame das práticas 
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sociais e culturais que, através de seus diferentes discursos – religioso, jurídico, 
médico, psicológico, pedagógico – constituem homens e mulheres, meninos e 
meninas, limitando-os, muitas vezes, em suas experiências.

É importante expor que, assim compreendido, admite-se que a 
dimensão cultural demonstra ter função estruturante no processo tornar-se 
mulher, tornar-se homem, ou seja, o sexo enquanto esfera anatômica, e o 
gênero enquanto esfera cultural, uma construção a ser percorrida ao longo da 
história. Cabe relembrar que os limites para o que é adequado às feminilidades 
ou às masculinidades, decorre das relações de poderes, causando dessa forma a 
hierarquização dos grupos sociais gerando preconceitos e desigualdades.

O Brasil, por ser signatário dos diversos tratados internacionais, tem 
reconhecido em sua legislação pátria direitos fundamentais, dentre eles as 
identidades sexuais e de gênero. Por sua vez, a Constituição Federal de 1988 
(CF/1988), em seu artigo 3º, inciso IV, traz os objetivos fundamentais da 
República Federativa do Brasil: “Art. 3º Constituem objetivos fundamentais 
da República Federativa do Brasil: [...] IV - promover o bem de todos, sem 
preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de 
discriminação.” (BRASIL, 1988). Embora presentes em nossa Carta Política tais 
direitos não se encontram positivados a contento na norma jurídica brasileira, 
sendo que essa omissão tem fomentando o preconceito e a discriminação, em 
especial às identidades trans, que têm se encontrado à margem da sociedade.

A defesa da dignidade da pessoa humana tem encontrado guarida nas 
discussões jurídicas contemporâneas. A Declaração Universal dos Direitos 
Humanos traz que “Todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e 
direitos” (ONU, 1948), de modo não diverso a Constituição Federal de 1988 
traz a dignidade da pessoa humana como fundamento da república em seu 
artigo 1º, inciso III, sendo inegável o devido reconhecimento às diversidades 
sexuais e de gênero.

Nesse sentido em maio de 2011 o Colendo Supremo Tribunal Federal 
(STF), ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI 4.277) e 
a da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 132, fez 
uma interpretação extensiva do texto constitucional (art. 226 da CF/1988), 
reconhecendo que a união homossexual tem os mesmos efeitos da união 
heterossexual, sendo esse um marco jurídico histórico dos tribunais brasileiros 
de reconhecimento às identidades não heteronormativas. O ministro Marco 
Aurélio Mendes de Farias Mello, em seu voto na referida ADI, destaca 
a relevância do tema e a omissão do legislativo, pois milhões de cidadãos, 
pagadores de impostos, sujeitos às normas legais, são vítimas insultos e 
chacotas, sem que haja uma lei específica coibindo.
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Considerada como o grande marco jurídico de reconhecimento das 
sexualidades não heteronormativas, a decisão do julgamento conjunto da 
ADIn 4277 e da ADPF 132 pelo Supremo Tribunal Federal (STF) garantiu não 
apenas o reconhecimento das uniões entre pessoas do mesmo sexo biológico 
como instituições familiares e jurídicas, mas também trouxe à tona a diversidade 
sexual numa nova perspectiva no âmbito nacional. Nessa paradigmática 
decisão, questões atinentes ao respeito dos direitos fundamentais como a vida 
privada, a dignidade da pessoa humana e a livre disposição da sexualidade 
pelas pessoas foram expressamente abordadas pelos ministros e ministras. Em 
votação unânime manifestaram-se pela procedência dos pedidos assegurando 
o reconhecimento da diversidade sexual inerente as relações socioculturais 
brasileiras, representando um grande avanço no reconhecimento identitário e 
no acesso à direitos de cidadania para estas pessoas.

Para os juristas Alexandre Gustavo Melo Franco Bahia e Paulo Roberto 
Iotti Vecchiatti (2013), a decisão do STF nada mais é que um efeito da 
judicialização da política, ou seja, quando as assim consideradas minorias 
sociais não têm respaldo na legislação ou nos seus representantes junto ao 
Poder Legislativo, é preciso recorrer ao Poder Judiciário como forma de acesso 
aos seus direitos que estão sendo violados ou não garantidos. Destaca-se 
que a busca de reconhecimento da extensão dos direitos de todas e todos a 
grupos específicos é um efeito da falta de representação desses sujeitos no 
meio sociocultural. Neste contexto, os Magistrados não estão criando novas 
normas, mas apenas aplicando os preceitos inerentes ao constitucionalismo de 
um Estado Democrático de Direito a prática jurídica fática.

Já em 2013 o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) publicou a Resolução 
175, que regulou a celebração do casamento civil entre pessoas do mesmo sexo 
(BRASIL, 2011), ordenando que cartórios brasileiros se adequassem, a fim de 
reconhecer outros núcleos familiares, que não apenas o heternormativo.Com 
isso, novamente demonstrou o respeito à diversidade e aos direitos humanos 
que permeia o Poder Judiciário brasileiro, impedindo que autoridades 
notariais se recusem a realizar a habilitação, celebração ou conversão de união 
estável em casamento civil para pessoas do mesmo sexo. Assim, o que antes 
era apenas o reconhecimento da união de pessoas homossexuais passou a 
garantir reconhecer o matrimônio entre estes indivíduos. Muito mais que 
formas jurídicas de assegurar o respeito a diversidade sexual, as decisões do 
STF e a resolução do CNJ se tornaram marcos políticos e simbólicos de que 
a diversidade sexual é parte da realidade sociocultural brasileira, e não pode 
mais ser ignorada.

Além disso, as leis especiais, tais como a Lei 10.836/2004, que fundou 
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o programa Bolsa Família e a Lei 11.340/2006, chamada de Lei Maria da 
Penha, são pioneiras no reconhecimento dos diversos arranjos familiares. 
Como políticas públicas foram aprovadas o Plano Nacional de Promoção 
da Cidadania e Direitos Humanos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e 
Transexuais (2009) e o Plano Nacional de Políticas para as Mulheres (PNPM 
2013-2015), sendo que ambos visam uma educação pública que promova a 
diversidade sexual e igualdade de gênero.

O Plano Nacional de Promoção da Cidadania e Direitos Humanos de 
LGBT’s visa a: “Inserção da temática LGBT no sistema de educação básica 
e superior, sob abordagem que promova o respeito e o reconhecimento da 
diversidade da orientação sexual e identidade de gênero [...]” (BRASIL, 2009, 
p. 15). Já o PNPM 2013-2015 por sua vez tem como objetivos específicos a 
eliminação de conteúdos sexistas e discriminatórios e o estímulo à produção 
de conhecimento sobre relações sociais de gênero, identidade de gênero e 
orientação sexual.

Cabe salientar que as garantias expressas nas políticas públicas estão 
longe de se materializarem na prática. Um dos exemplos é a suspensão 
presidencial da distribuição de materiais educativos do Programa Brasil sem 
Homofobia (BRASIL, Ministério da Educação, 2011), cuja centralidade 
consistiu no combate à homofobia, à violência física, verbal e simbólica e 
na defesa das identidades de gênero e da cidadania homossexual (BRASIL, 
2004).

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB 1996) é a 
legislação responsável pela educação brasileira e traz em seu art. 9º a necessidade 
de elaboração de um Plano Nacional da Educação, que apresenta diretrizes 
para a educação em determinado lapso temporal. A aprovação do Plano 
Nacional de Educação (PNE) 2014-2024 gerou inúmeras polêmicas e, a mais 
ruidosa delas diz respeito à alteração da diretriz que previa a superação das 
desigualdades educacionais (inciso III do art. 2º do substitutivo da Câmara). 
O Senado Federal alterou esse dispositivo, retirando a ênfase na promoção da 
igualdade racial, regional, de gênero e de orientação sexual, expressão substituída 
por cidadania e na erradicação de todas as formas de discriminação, passando 
assim a vigorar sob a Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014 (BRASIL, 2014).

A discussão para a aprovação do Plano Nacional de Educação (2014-
2024) reacendeu os debates sobre ideologia de gênero e os discursos alicerçados 
em valores pseudomoralistas. A bancada parlamentar fundamentalista, que 
compõe o Congresso Nacional, ainda conseguiu extinguir e substituir o 
Comitê de Gênero, que compunha o Ministério da Educação, pelo Comitê de 
Combate à Discriminação. Desse modo, alicerçados em valores morais tidos 
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como cristãos, mulheres feministas e pessoas LGBTQ+ foram transformados 
em inimigos a serem combatidos, criaturas demoníacas, desconstruindo os 
gêneros tidos como tradicionais e disseminando a ideologia de gênero (REIS; 
EGGERT, 2017).

Devido às bancadas legislativas religiosas e conservadoras, a ausência 
de leis federais que protejam a população LGBTQ+ é um dos principais 
entraves ao combate à homofobia e à transfobia. O Projeto de Lei 122/2006 
que criminaliza o preconceito e discriminação devido à orientação sexual ou 
identidade de gênero, ainda não conseguiu ser aprovado nas duas casas do 
Congresso Nacional. Se aprovado o PL 122/2006, irá alterar a Lei de Racismo 
para incluir tais discriminações no conceito legal de racismo – que abrange, 
atualmente, a discriminação por cor de pele, etnia, origem nacional ou religião.

Cabe ainda fazer uma análise da tramitação legislativa, no Congresso 
Nacional, de dois Estatutos que discutem o conceito de família, os quais 
caminham a passos lentos devido ao conflito ideológico presente na discussão. 
Um dos estatutos é seletivo e restritivo, defendido pela bancada conservadora, 
enquanto outro é inclusivo e extensivo. O Projeto de Lei 6.583/2013, 
denominado Estatuto da Família é uma afronta aos fundamentos e objetivos 
da própria Constituição Federal Brasileira, pois reconhece como entidade 
familiar somente “a união homem e mulher, ou a comunidade formada por 
qualquer um dos pais e seus descendentes.” (BRASIL, 2013). Por sua vez o 
Projeto de Lei 470/2013, conhecido como o Estatuto das Famílias, pretende 
que não apenas a família matrimonializada e heterossexual seja protegida, mas 
qualquer união galgada pela afetividade. Embora não seja tema do presente 
trabalho cabe aqui deixar um alerta, que apesar de a segunda proposta incluir 
novas famílias em seu conceito trazido pelo art. 6173 este não abarca a união 
de mais de duas pessoas, denominada poliafetiva. Para tanto, efetivar Direitos 
Humanos perpassa, em geral, por três fases: o reconhecimento, a normatização 
e a garantia. No Brasil, como aborda o presente trabalho, estamos na primeira 
etapa, ou seja, na busca pelo reconhecimento. O Poder Judiciário já fez sua 
parte, aceitou e incorporou à sistemática normativa à união estável de casais 
homossexuais (ADIn 4.277), o casamento entre pessoas do mesmo sexo 
(Resolução CNJ 175).

Ocorre que nenhuma dessas conquistas representa ainda uma 
efetivação legislativa e uma garantia de que as demais gerações poderão ver 
assegurada a especial proteção de seus núcleos familiares. E ainda não bastará 
gigantesco aporte jurídico nacional e internacional, no que diz respeito 
às temáticas, se não ocorrer uma mudança cultural. Para isto é essencial a 
implantação de diretrizes e instrumentos que garantam o acesso à cidadania, 
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além de capacitação adequada para que profissionais da educação possam 
enfrentar os desafios relacionados à identidade de gênero e orientação sexual, 
promovendo a equidade, reconhecendo a diversidade sexual, a partir dos 
direitos fundamentais, desestabilizando assim a heteronormatividade e o 
sexismo.

4 Movimentos Feministas e o Movimento LGBTQ+ no reconhecimento 
da diversidade sexual e de gênero

As identidades não heteronormativas tem sido invisibilizadas no 
decorrer da história, ou seja, poder, violência e sofrimento psíquico estão 
presentes no processo contínuo de produção e reprodução das masculinidades 
e feminilidades hegemônicas, nas mais diversas instâncias sociais, afrontando 
o direito humano à identidade de gênero e orientação sexual.

As lutas feministas e seu esforço de teorização do mundo para 
compreender as engrenagens que movem o motor da dominação masculina 
inauguraram um campo político e científico que possibilitou a emergência do 
ativismo de pessoas LGBTQ+, bem como a construção de saberes, conceitos 
e ferramentas analíticas que ajudam a explicar os fenômenos que atingem 
fortemente a dignidade humana e o exercício da cidadania LGBTQ+. 
(VIEIRA, 2013).

Embora a relação entre os dois segmentos é permeada por tensões, 
estranhamentos e acusações8, por outro, também é verdade o jogo de alianças, 
solidariedade, inspiração e mutualismo político na relação entre os Movimentos 
Feministas e o LGBTQ+. Como já dito, muitas das lutas feministas que 
antecederam o surgimento do Movimento LGBTQ+ pavimentaram caminhos 
que inspiraram ativistas LGBTQ+ a subverterem normas culturais dominantes 
e possibilitaram a emergência de uma agenda da sexualidade, tema à princípio 
próprio da esfera privada e da intimidade, como problema público e questão 
de Estado. Nessa direção, essa seção foi desenvolvida na busca de responder o 
seguinte questionamento: quais as nuances entre os Movimentos Feministas e 
o Movimento LGBTQ+ no reconhecimento da diversidade sexual e de gênero?

8  Mesmo sofrendo fenômenos semelhantes que tem as mesmas matrizes de subalternização - a 
dominação masculina, o patriarcado, a heteronormatividade e a cisgeneridade - que se expressam 
de maneira específica para cada segmento, a afirmação das identidades LGBTQ+ no Movimento 
Feminista sempre se mostrou carregada de tensões, resistência. As lésbicas sofreram muitas 
resistências entre a primeira e a segunda ondas do feminismo para demarcarem suas orientações 
sexuais “diferenciadas” e a necessidade de discutir direitos sexuais e reprodutivos, afetos e a 
heteronormatividade dominante na cultura. (FACHINI, 2005).  O indivíduo cisgênero é aquele 
cuja anatomia é congruente com o gênero de seu sexo biológico, e o sujeito transgênero é aquele 
em que o seu sexo anatômico diverge do gênero a que seria atribuído.



  79
Temas em Movimentos Sociais e Direitos Humanos

Por sua vez, a denúncia de opressões e violências que ocorriam para 
além da narrativa clássica da exploração econômica do “homem sobre o 
homem” - embora o conceito de classe venha ocupar lugar central entre as 
feministas marxistas (SAFFIOTI, 2013) - desencadearam um conjunto de 
questionamentos e contestações de ordens instauradas no campo da cultura, 
dos comportamentos e das relações humanas a partir de outras leituras sobre 
o poder e suas variadas formas de expressão e manifestação.  

A perturbação de conceitos da Modernidade como o público e o 
privado, privacidade e intimidade, autonomia e outros como diversidade 
e diferença, identidade, papéis de gênero, sexualidade, casamento, afeto, 
liberdade e igualdade permitiu que o Movimento LGBTQ+ também passasse 
a reivindicar a revisão dos pressupostos de tais conceitos a partir das suas 
experiências singulares.

Nessa direção, é possível notar que a trajetória dos Movimentos 
Feministas e do Movimento LGBTQ+ guardam muitas semelhanças, na 
medida em que os Estudos de Gênero serviram para problematizar papéis, 
expectativas e normas hegemônicas tidas como naturais, e muitas diferenças 
também. Por exemplo, a primeira onda do feminismo brasileiro tinha na 
busca pelo sufrágio universal a sua principal agenda, enquanto a primeira 
onda do Movimento LGBTQ+ buscava superar a violência histórica que 
sempre acompanhou o segmento (SIMÕES; FACCHINI, 2009).

Assim, no que tange aos direitos humanos e fundamentais das 
identidades, percebe-se que um dos principais obstáculos para o avanço tem 
sido a cultura heteronormativa patriarcal, que ainda é hegemônica e segue 
ditando as regras sociais, o que, muitas vezes, interfere na efetivação de direitos 
conquistados, em especial pelas mulheres. Por isso, é importante conhecer 
bem sua história, sua trajetória. Para Lagarde y de Los Ríos,

Es un derecho saber en qué mundo vivimos como mujeres, qué oportunidades 
tenemos y de qué derechos gozamos. Y saber asimismo qué derechos no 
tenemos, en qué posición de género estamos colocadas, qué podemos esperar 
de las relaciones con los hombres en los diversos ámbitos, por qué debemos 
hacer dobles esfuerzos para obtener mínima retribución o reconocimiento. [...] 
Saber qué es favorable para nuestro desarrollo, qué obstaculiza la vida, cómo 
no permitir que nos exploten, maltraten o dañen, cómo no perder el rumbo 
propio. (LAGARDE Y DE LOS RÍOS, 2012, p. 105; 106).

Dentre os direitos das mulheres está o conhecimento sobre os  seus 
direitos e o conhecimento sobre o que esperar das relações com os homens, 
em seus diversos âmbitos, para que possam reagir e mudar a realidade. Do 
mesmo modo, outro direito inalienável das mulheres é o direito de lutar 
para eliminar a opressão de gênero e construir uma sociedade mais humana 
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e igualitária. Para que direitos humanos sejam, de fato, efetivados, muitos 
paradigmas sociais precisam ser (re)construídos, dentre eles a inferiorização 
da diferença.

Nesse sentido, a luta por reconhecimento das identidades exige 
mudanças nos comportamentos e nas relações humanas, não abrangendo 
somente as mulheres, mas a sociedade como um todo, conforme prevê Lagarde 
y de Los Ríos:

Sin embargo, como cualquier modificación en la feminidad implica la 
modificación en la masculinidad (laboral, económica, reproductiva, erótica, 
etc.) hay una enorme oposición a estés cambios, y una gran cantidad de 
energías sociales y culturales de hombres y mujeres destinados a reproducir 
las relaciones de poder en las cuales están involucradas las mujeres desde 
la subalternidad. [...] La transformación de las mujeres es vivida social e 
individualmente como un atentado. Los hombres, las instituciones, los otros, 
y otras mujeres, generalmente enfrentan estos cambios con agresiones directas 
y veladas, con descalificación, la burla la humillación y el castigo (LAGARDE 
Y DE LOS RÍOS, 2011, p. 181).

Diante deste contexto de resistência das mulheres em não aceitar a 
dominação e exploração imposta pelo patriarcado, o feminismo, como uma 
teoria que busca entender os processos de opressão contra as mulheres e, 
ao mesmo tempo reagir a ele, construindo novas relações sociais, teve um 
papel muito importante na libertação não somente das mulheres. As lutas das 
mulheres em busca de seus direitos datam de vários séculos. Pesquisas têm 
destacado o papel da mulher desde as sociedades antigas e primitivas, mas 
foi com movimentos feministas que elas alcançaram uma visibilidade pública 
para suas reivindicações que buscam reconhecimento social e jurídico.

Para Gohn, o feminismo teve três momentos claramente demarcados: 
A primeira corresponde à luta pelo reconhecimento legal da igualdade de 
direitos - voto, trabalho, etc. – nos séculos XVIII e XIX e início do século 
XX. A segunda corresponde às lutas desenvolvidas pelas feministas entre 
1960 e 1980, quando a preocupação com a igualdade se entendeu das leis 
de costumes, focalizando temas como sexualidade, violência, mercado de 
trabalho, etc. a categoria gênero surge neste período. A terceira começou 
em 1990, quando as estratégias foram repensadas e ganhou “ênfase a crítica 
à construção da imagem feminina pelos meios de comunicação de massa.” 
(GOHN, 2008, p. 136).

Os movimentos feministas marcaram a história da humanidade devido 
às mudanças que provocaram. Uma das principais personagens da história 
foi a Marie Olympe de Gouges, tida como uma das mais atuantes feministas 
populares. Sensível à realidade política das mulheres, Marie gastou a maior 
parte de sua herança imprimindo panfletos políticos de sua autoria, escrevendo 
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e representando peças teatrais de cunho político. Sua luta era incessante contra 
a escravidão e pela igualdade de direitos entre homens e mulheres, mesmo 
antes da eclosão da Revolução Francesa em 1789. Em 1791, profundamente 
preocupada com a situação da mulher, “propôs à Assembleia Nacional durante 
a Revolução Francesa a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã como 
equiparação à declaração que previa os direitos dos homens já aprovado pela 
Assembleia.” (ALVES; PITANGUY, 2003, p. 33). A declaração, dirigida à 
Rainha, foi completamente rejeitada e ignorada politicamente na sua época.9

Diante deste cenário, inicia-se o primeiro momento dos movimentos 
feministas, tendo como marca principal as lutas pelo reconhecimento de 
melhores condições de trabalho e salário. Para Gohn, o primeiro momento do 
feminismo no mundo ocidental foi “inaugurado por Mary Wollstoonecraft, 
que publicou em 1792 sua Vindicação dos direitos das mulheres”. Em 1848, 
ocorreu o primeiro Congresso Nacional das Mulheres nos Estados Unidos, 
que reuniu cerca de 100 mulheres e pontuou a questão da diferença homem-
mulher (GOHN, 2008, p. 136). Algumas fontes indicam que no dia 8 de 
março de 1857, 129 mulheres que reivindicavam a redução da jornada de 
trabalho de 14 para 10 horas e o direito de licença-maternidade, morreram 
queimadas em uma fábrica em Nova York, numa ação da polícia. Tal fato, 
datado em 1921, levou à promulgação do Dia Internacional da Mulher 
(GOHN, 2008, p. 137)10.

Quanto mais os movimentos feministas se organizavam, maior se 
tornavam as diferenças de tratamento entre homens e mulheres na sociedade. 
No Brasil, a luta das mulheres teve como foco inicial a luta pelo voto. As 
sufragetes brasileiras estiveram sob a liderança de Bertha Luz, bióloga e 
cientista que criou a Federação Brasileira para o Progresso Feminino, tendo 
como bandeira os direitos políticos, no caso, o direito ao sufrágio para as 

9  Por conseguinte, Olympe de Gouges passa a ser considerada perigosa demais. Posteriormente, 
Gouges é denunciada pelo seu afixador de cartazes, sendo presa na Ponte Saint- Michel e 
imediatamente encarcerada. Ainda assim, consegue fazer afixar em Paris um último panfleto 
descrevendo as condições em que está presa e a garantir a sua inocência. Em vão. Em 
02 de novembro de 1793, às sete da manhã, é julgada e condenada à morte pelo Tribunal 
Revolucionário. No dia seguinte, ela sobe ao cadafalso. Antes de morrer, afirmara que: “A mulher 
tem o direito de subir ao cadafalso, ela deve ter igualmente o direito de subir à tribuna.” (ALVES; 
PITANGUY, 2003, p. 34). 

10  Porém, essa afirmação é contestada na atualidade e a origem do dia 08 de março é atribuída 
ao desencadear da Revolução Russa, que foi feita por mulheres trabalhadoras e de classes sociais 
oprimidas. Ao final da década de 1880, emergiu o movimento das sufragistas, que mobilizou 
protestos nos Estados Unidos e na Europa: “ele não reivindicava só o voto, protestava também 
contra a teoria de ser o homem o cabeça, o chefe, da família, da Igreja e do Estado, contrário, 
portanto a princípios republicanos, à igualdade entre os seres humanos.” (GOHN, 2008, p. 
137).
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mulheres. Apesar de toda a mobilização, o direito ao voto foi conquistado 
somente em 1932, quando foi promulgado o Novo Código Eleitoral brasileiro. 
(PINTO, 2003, p. 270). 

Em 1950, a publicação do livro O segundo sexo: a experiência vivida, 
da filósofa teórica existencialista e feminista francesa Simone de Beauvoir, 
influenciou os movimentos feministas na medida em que se percebia que a 
hierarquização dos sexos era uma construção social e não uma questão biológica. 
Ou seja, a condição em que a mulher vivia na sociedade foi uma construção 
da sociedade patriarcal e machista. A partir dessa obra, é possível vislumbrar 
outro ponto em que as duas militâncias se assemelham, pois o vocábulo gênero 
e seu significado é fruto do diálogo do movimento feminista e suas teóricas, 
ela abrange o caráter social das relações entre os sexos, demonstrando que o 
corpo anatômico não é o único elemento definidor das condutas humanas, 
neste caso, envolvendo também os padrões culturais de sistemas simbólicos e 
relações de poder.

A partir dos anos de 1960, com a emergência da luta organizada das 
mulheres, denominada como feminismo, o movimento entrou na segunda 
onda ou fase - “[...] o centro das reivindicações estava na problemática das 
diferenças, as mulheres atuavam em coletivos e se uniram a outras ‘minorias’ 
oprimidas em protesto” (GOHN, 2008, p. 38-39). Na Europa e nos Estados 
Unidos, conforme Gohn (2008, p. 40), o feminismo está estreitamente 
relacionado a toda a efervescência política e cultural que essas regiões do 
mundo experimentaram na época, quando se formou um caldo de cultura 
propício para o surgimento de movimentos sociais.

 O movimento feminista brasileiro tem sua retomada com a ditadura 
militar de 1964, quando um significado contingente de mulheres se junta aos 
homens para protestar contra a falta de democracia. O exilio de mulheres, 
principalmente na Europa, fez com que as brasileiras tivessem contato com 
outros movimentos. No Brasil, o desenvolvimento do segundo momento 
do movimento feminista foi diferente e ocorreu um pouco mais tarde que 
nos Estados Unidos e na Europa. As mulheres emergiram na cena pública 
brasileira após 1975, por meio de seus diferentes papéis sociais: “como mães 
que lutavam por seus filhos desaparecidos nos porões da ditadura militar, 
como mães moradoras nas periferias que clamavam por creches nos locais de 
moradia, como trabalhadoras que tinham salários diferenciados.” (GOHN, 
2008, p. 139-140).

As lutas e conquistas das mulheres seguem nos anos 1970, quando 
o feminismo radical dos Estados Unidos e da Europa entrou em nova fase, 
“reivindicando a separação dos problemas da mulher das estruturas de poder 
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e trabalho, processava-se a desconstrução da mulher como um ser uno, 
atentava-se para outras diferentes orientações sexuais ‘lésbicas, transexuais, 
bissexuais, etc.’.” (GOHN, 2008, p. 139). O ano de 1975 foi instituído pela 
Organização das Nações Unidas (ONU) como o Ano Internacional da Mulher, 
inaugurando uma sequência de Conferências Internacionais elaboradas para 
discutir as questões de igualdade de gêneros. 

No Brasil, por volta de 1980, a grande articulação entre os movimentos 
feministas e os movimentos de mulheres aconteceu, inicialmente, diante de 
“reivindicações de ordem material, resultando em criação de políticas públicas 
e, num segundo momento, no processo de elaboração da Constituição Federal 
de 1988, reivindicando a inclusão de dispositivos que garantissem a equidade 
entre gêneros.” (GOHN, 2008, p. 139).  

Por sua vez o Movimento LGBTQ+ é bem mais recente que os 
Feministas. Em Sopa de Letrinhas? Movimento Homossexual e produção 
de identidades coletivas nos anos 90, A escritora brasileira Regina Facchini 
(2005) classifica a história do Movimento LGBTQ+ brasileiro em três ondas: 
a primeira delas vai de 1978 a 1983, a segunda compreende os anos de 1984 
a 1992 e a terceira engloba o período de 1992 até a escrita do livro citado. 

A primeira onda (1978-1983) é caracterizada pelo surgimento do 
Movimento LGBTQ+ (chamado à época de Movimento Homossexual 
Brasileiro - MHB) através do grupo Somos e do Jornal Lampião da Esquina. 
A luta pela politização da homossexualidade ocorre em paralelo à luta contra a 
ditadura. Pode-se perceber a influência do pensamento feminista “o pessoal é 
político” nesse tipo de ação na medida em que as histórias de vida e as trajetórias 
eram marcadas por momentos difíceis. Surge também o Grupo Gay da Bahia 
(GGB), primeiro grupo a se formalizar como uma ONG (Organização Não-
Governamental) e a apresentar demandas do Nordeste brasileiro. O GGB 
assumirá importante protagonismo na campanha pela despatologização da 
homossexualidade. (FACCHINI, 2005).

A segunda onda do Movimento LGBTQ+ (1984-1992) pode ser 
explicada através do surgimento da epidemia de HIV/AIDS, fazendo com 
que o número de grupos diminuísse. Muitos ativistas da causa homossexual 
migrariam para lutar contra a epidemia (o que não deixa de ter ainda relação 
com o ativismo homossexual) em busca de respostas governamentais para a 
doença. Além disso, a queda da ditadura, do chamado inimigo comum, dilui 
o caráter comunitário movimentalista vigente nos anos de chumbo. Faz parte 
desse período a campanha nacional do GGB pela retirada da homossexualidade 
do Instituto Nacional de Assistência Médica (INAMPS), ou seja, a luta pela 
despatologização. (FACCHINI, 2005)
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A terceira onda do Movimento LGBTQ+ (1992-2005) é marcada pelo 
aumento no número de ONGs e grupos com variados formatos do Movimento 
LGBTQ+ (setoriais partidários, grupos informais, grupos religiosos, núcleos 
universitários, etc.) em todo o país. O projeto neoliberal vigente dos anos 90 
fomentou a organização do Movimento em formato de ONG e a disputa 
pela execução de projetos estatais, sobretudo de caráter preventivo do HIV/
AIDS. Em virtude do contexto, a agenda de política pública que entra com 
mais força no Estado é a da saúde, com foco no combate ao HIV/AIDS.11 
(FACCHINI, 2005).

O Movimento LGBTQ+ vive um contexto que pode, supostamente, 
ser caracterizado por uma “quarta onda”, pois vem ganhando força novas 
formas de ativismo e perspectivas teóricas pós-modernas com destaque 
para a Teoria Queer e Pós-Coloniais. Aumenta-se ainda mais os espaços de 
participação social, mas a capacidade deliberativa, entendida como partilha de 
poder, dilui-se em face da correlação de forças desfavorável na arena política. 
Além destas características acima apontadas, é possível observar nessa “quarta 
onda” o ressurgimento de grupos não institucionalizados focados em ações 
de cunho lúdico-culturais, a ampliação de grupos LGBTQ+ universitários, 
atuando no interior das universidades brasileiras, a organização e atuação 
mais intensa das outras “letrinhas” (L,G, B, T e Q), o aumento de núcleos, 
observatórios, disciplinas e grupos de pesquisa que tem difundido e produzido 
conhecimentos e ativismos nas universidades e consequentemente a maior 
quantidade de eventos científicos com temas relativos à Gênero e Sexualidade. 
(ABERS; TATAGIBA, 2014).

5 Considerações finais

A luta contra a cultura hegemônica, construída com a exclusão da 
diversidade é um fenômeno comum a ambos os segmentos, embora com 
diferenças únicas: enquanto as mulheres lutam contra a dominação masculina 
que as empurram pra esfera privada e as subjugam em quase todas as área, 
pessoas LGBTQ+ lutam contra a moralidade sexual e identitária, tendo a 
imposição compulsória da heteronormatividade, a qual constitui um conjunto 

11 É nessa “onda” que entram em cena com mais força outras identidades – e suas agendas – até 
então secundárias no Movimento LGBTQ+ como lésbicas, bissexuais, travestis e transexuais. É 
nesse período que se formam as grandes redes nacionais que congregam dezenas de organizações 
locais e de base, como a Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais 
(ABGLT), Associação Nacional de Travestis e Transexuais (ANTRA), Associação Brasileira de 
Lésbicas (ABL), Liga Brasileira de Lésbicas (LBL), Rede Afro LGBTQ+, entre outras, além do 
aumento da visibilidade na sociedade e na mídia através da organização das Paradas do Orgulho 
LGBT, outra característica marcante deste período. (FACCHINI, 2005).
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estabelecido de relações de poder, que privilegia e promove a heterossexualidade 
entre pessoas cisgêneras em detrimento de outras expressões das sexualidades 
possíveis.. Com algumas exceções, a característica da violência sofrida pelas 
mulheres é no ambiente doméstico, enquanto LGBTQ+ as sofrem no espaço 
no espaço público. Embora tais opressões sejam emanadas de fenômenos 
comuns, as normas pré-estabelecidas de gênero e de sexualidade, que se 
expressam diferentemente para cada segmento. 

As opressões diferenciadas operaram na trajetória dos Movimentos em 
questões específicas como no caso da busca por políticas de saúde: no caso das 
mulheres as reivindicações se deram no âmbito do planejamento familiar, na 
luta pelo aborto e pela assistência adequada na gravidez. No caso LGBTQ+, 
o combate à epidemia do vírus HIV/Aids, além de significar uma luta pela 
vida representava a superação de estigmas, preconceitos e discriminações.  
No decorrer da leitura também se pode observar questões semelhantes tanto 
para um Movimento quanto pro outro que tinham relação com esferas 
macropolíticas ou conjunturais. Por exemplo, a luta contra a repressão da 
ditadura e a moral conservadora heteronormativa patriarcal matrimonializada; 
a tensão entre a autonomia dos movimentos e a luta contra o regime e contra 
outras formas de opressão e exploração; a aposta na Constituinte de 88; a 
caminhada para a institucionalização; a ONGueização dos Movimentos; a 
disputa para participar de espaços políticos/públicos; a atuação em formas 
alternativas de participação política como Conselhos de Políticas Públicas 
e Conferências, além do ativismo institucional que expressa a entrada de 
ativistas feministas e LGBTQ+ nos cargos de gestão pública.  

Poder, violência, invisibilidade e sofrimento psíquico estão presentes 
no processo contínuo de produção e reprodução das masculinidades e 
feminilidades hegemônicas, nas mais diversas instâncias sociais, afrontando 
o direito humano à identidade de gênero e orientação sexual, previstos na 
Constituição Federal de 1998 e em documentos internacionais. Isso se 
revela, inclusive, no que se refere aos poderes constituídos de um regime 
republicanos, democrático e laico, como o brasileiro, onde convicções 
religiosas fundamentalistas se colocam resistentes a diversidade sexual e de 
gênero, como visto neste trabalho, o que significa dizer, contra os próprios 
preceitos constitucionais do direito à diferença. Nesse contexto, mulheres, em 
especial as feministas, e pessoas LGBTQ+ se transformaram em um perigo 
e, por conseguinte, estariam querendo pregar uma “ideologia de gênero”. 
Por isso, são vistas como o inimigo a ser combatido. Apesar de distintos e 
complexos, os Movimentos Feministas e LGBTQ+ possuem mais pontos em 
comum do que parecem perceber e acumulam uma reserva de potência que 
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pode ser explorada criativamente de maneira conjunta e parceira na busca pela 
dignidade, cidadania, justiça, igualdade e direitos.
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CAPÍTULO 4

MULHERES: PROTAGONISTAS EM MOVIMENTOS 
SOCIAIS E INVISÍVEIS NOS ESTABELECIMENTOS 

PRISIONAIS

Daiane Specht Lemos da Silva1

1 Considerações iniciais

Comumente, na sociedade excludente e desigual existente, as mulheres 
são consideradas inferiores e submissas, sem reconhecimento 

e valorização no meio social, pelo fato de percepções machistas estarem 
arraigadas na sociedade. Entretanto, por mais que consideradas ínfimas, são 
as mulheres, na maioria das vezes, as protagonistas dos movimentos sociais, 
que labutam e reivindicam direitos essenciais para toda a sociedade, nessa 
linha, quando se fala sobre o estabelecimento prisional, as mulheres são 
totalmente invisibilizadas. Assim, o presente texto possui como temática 
a mulher no estabelecimento prisional. Delimitar-se-á em compreender 
a ausência dos direitos fundamentais, do reconhecimento e da valorização 
da mulher encarcerada em comparação com a sua militância e importância 
nas reivindicações femininas para com a afirmação de direitos fundamentais 
constitucionais. 

A pergunta que determina o desenvolvimento do estudo é: qual seria a 
justificativa para a mulher que desempenha um protagonismo importante nos 
movimentos sociais para a afirmação de direitos fundamentais, em especial 
na promulgação da Constituição Brasileira, se tornar invisível e inerte quanto 
às reivindicações dos direitos lhes violados nos estabelecimentos prisionais? 
Objetivando analisar a influência e repercussão que as ações femininas 
desempenham em relação a duas situações distintas na sociedade, quando 
em liberdade e no estabelecimento prisional. Especificamente, objetiva-se 
descrever o papel que a mulher teve na Constituinte de 1988 para a afirmação 
dos direitos fundamentais; compreender as condições impostas às mulheres 
nos estabelecimentos prisionais; e, analisar a possibilidade de suplantação do 
cárcere feminino por meio do reconhecimento social.                         

Relevante o estudo pelo fato de que o crescente aumento da 
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criminalidade é um problema iminente na sociedade e esta tende em culpar 
tão somente os infratores eliminando dos demais fatores qualquer tipo de 
contribuição para esse cenário contemporâneo caótico de insegurança. Em 
consonância com a temática apresentada, pelo estudo hipotético-dedutivo, 
fundada em revisão bibliográfica, pretende-se compreender a condição 
que a mulher está na sociedade, bem como se a submissão e inferiorização 
feminina compelem na reprodução de seus atos ilegais que as conduzem ao 
encarceramento. Dividido em três partes, o estudo abordará: a importância da 
mulher na Constituição Brasileira; a mulher no estabelecimento prisional; a 
ex-encarcerada: necessidade de um recomeço.

2 A importância da mulher na Constituição brasileira 

Os homens acham as mulheres ameaçadoras e poderosas, 
e por isso na teoria analítica acham-nas num seguro lugar 

inferior num mundo de valores masculinos.
(Andrea Nye, 1995).

 Feminino, termo usado para tratar a mulher. Feminista refere-se a 
quem defende os ideais do feminismo. Feminismo, diz respeito à “doutrina 
cujos preceitos indicam e defendem a igualdade de direitos entre mulheres 
e homens”, ou o “movimento que combate a desigualdade de direitos entre 
mulheres e homens.” (DICIO, 2019). A diferença que existe entre o sexo 
masculino e feminino é biológica, não de direitos. Estranha a existência de tanta 
hostilidade quando tratado de assunto relacionado a gênero principalmente 
quando envolve movimento feminista, haja vista que muitas transformações 
sociais ocorreram graças ao protagonismo feminino, mas a refutação ao 
diferente está arraigada na cultura. 

 Apesar de positivado na Constituinte a igualdade entre todas as 
pessoas, luta-se cotidianamente pelo reconhecimento e o respeito às diferenças, 
mormente a igualdade entre os gêneros (feminino e masculino). Os ideais 
do patriarcado, de dominação por parte do sexo masculino em relação ao 
sexo feminino, perduram há anos, sendo “total, onipotente, universal, e 
esmaga as mulheres em toda parte e em todos os tempos da história.” (NYE, 
1995, p. 124). Inegável que houve uma evolução significativa na posição e 
reconhecimento da mulher na sociedade, pelas conquistas deespaço e voz na 
vida pública. Todavia, ainda há reivindicações a serem discutidas e atendidas. 

Sozinha, a mulher, não possui forças para alterar o contexto social 
de opressão o qual é submetida, pelo fato de que as violências simbólicas 
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(BOURDIEU, 1989) entranhadas na sociedade representam a dominação: 
da mente, dos corpos, das vidas. A relação de dominação é difícil de ser 
alterada por ser compreendida como natural. Oprimidas, as mulheres buscam 
reconhecimento dos seus direitos ao visar à contemplação das reivindicações 
de grupos com os mesmos artifícios, sumariamente, buscam o tratamento 
igualitário, exteriorizando assim a importância dos movimentos sociais. 

Para romper com o modelo de sociedade mais conhecido, sob o viés 
do patriarcado, que supervaloriza o homem em relação à mulher, rejeitando-a 
e aniquilando-a do universo, ocorrem as manifestações responsáveis por 
exprimir a repulsa pelas desigualdades. Pelo fato da sociedade estar em 
constante transformação, às mulheres passaram a repensar sua posição, 
situação e reconhecimento perante ela e passaram não mais aceitar o 
preconceito arraigado, e passaram a impulsionar as reivindicações e propiciar 
o aprofundamento e reconhecimento de si mesmas. (MARTINS; WERRES, 
2019). 

 Os movimentos sociais não possuem fins lucrativos, possuem o 
fito de impulsionar as pessoas a combaterem determinada(s) situação(s) 
considerada(s) injusta(s), por meio de ideias e valores que refletem em 
saberes coletivos. (GOHN, 2010). Movimento feminista significa então o 
movimento social, político e econômico que tem por objetivo reivindicar, 
para as mulheres, os direitos iguais aos oferecidos aos homens.  As militantes 
labutam contra “casamentos violentos, salários diferenciados que desvalorizam 
o trabalho das mulheres, leis repressivas contra a homossexualidade, falta de 
verbas para serviços sociais – enfocam a proliferação da teoria feminista com 
agudo senso de frustração.” (NYE, 1995, p. 13).

 Mesmo que a indignação em relação ao tratamento desigual oferecido 
as mulheres seja antigo, ainda é pouco conhecido e visto com repúdio, pelo 
fato de que os movimentos sociais feministas tornam-se emancipatórios, “de 
rupturas e novas construções de sentido que, de alguma forma, introduzem 
uma quebra nas formas tradicionais masculinas de se pensar o mundo e 
os seres humanos.” (GEBARA, 2017, p. 10). As ações promovidas pelos 
movimentos sociais influenciam em mudanças sociopolíticas, “demarcam 
interesses, identidades, subjetividades e projetos.” (GOHN, 2010, p.41).

A mulher passa a ganhar voz e vez, e um lugar que outrora era 
inexistente/invisível. Os movimentos sociais feministas visivelmente 
desagregaram o paradigma, romperam com a noção pretérita na qual “nascer 
mulher foi considerado como uma posição de inferioridade no mundo, uma 
desvantagem imposta pelo destino.” (GEBARA, 2017, p. 09). O patriarcado, 
em seu íntimo, não é mais considerado como natural e mesmo ao sobreviver 
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gerações, no qual afigura masculina tratada como seres superiores detêm o 
poder e são responsáveis pela ordem, “as feministas se deleitam em desarrumar, 
descentrar, desconstruir o dogma masculinista.” (NYE, 1995, p. 229).

O patriarcalismo que inúmeras vezes é utilizado para justificar as 
ações preconceituosas contra a mulher, ao declarar que o chefe da família é o 
homem, cargo seu por natureza e que deve ter o domínio sobre as situações, 
deve ser rompido e esta sendo rompido aos poucos. A ostensiva necessidade 
de valorizar o que é realizado pelo homem e em subestimar “tudo aquilo que 
vem através dos valores oriundos do feminino, tais como os sentimentos, 
sensibilidade e capacidade de elaboração do mundo subjetivo” (MARTINS; 
WERRES, 2019, p. 63), também devem ser suprimidos, em prol da igualdade. 
A ruptura da valorização única do masculinizado e do preconceito está em 
processo de transformação e se revela um procedimento lento, pois

nosso pensamento muitas vezes nos prepara ciladas nas quais caímos 
inadvertidamente; ciladas que nos levam a generalizar aná naturalizar conceitos, 
absolutizar verdades conceituais, eternizar dúvidas e rancores. Admitir que foi 
assim e que agora pode ser diferente revela a forma digna e respeitosa com a 
qual queremos abordar as nossas vidas. (GEBARA, 2017, p. 16).

Admitir a desigualdade existente entre gêneros que inferioriza 
normalmente a mulher é o primeiro passo para alterar o contexto atual, 
adquirir consciência da importância da figura feminina na humanidade, 
consequentemente, rompe a cultura da mulher confinada a domesticação 
e desperta o seu reconhecimento. (GEBARA, 2017). Não se deve tentar 
encontrar respostas justificadoras para os comportamentos machistas da 
sociedade e sim buscar meios que visem concretizar a igualdade estabelecida 
na lei suprema, pois não foi só indiretamente que a mulher teve participação 
na evolução da história pública, pois teve atuação direta na luta pela garantia 
de igualdade de direitos. 

A luta pelo estabelecimento da igualdade entre homens e mulheres 
demonstra-se justa e conveniente, ao longo da história a figura feminina 
sempre foi alvo de exclusão, tanto em relação à vida quanto em relação ao 
espaço público. Normalmente a participação da mulher nas transformações 
sociais é esquecida pelos atos serem descritos sob a visão masculina, assim 
as militantes possuem “dificuldade em fazer ouvir pelos seus camaradas 
masculinos, que consideram normal serem seus porta-vozes” (PERROT, 
2006. p. 186), mas que descrevem muito sucintamente a participação das 
mulheres nas transformações sociais.

Desde o século XIX as mulheres têm participado dos movimentos 
sociais, bem como divulgado suas causas na mídia, em busca de adquirir 
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direitos que não somente foram de utilidade para o sexo feminino, mas também 
reivindicam direitos renegados aos demais componentes, refletindo em 
resultados positivos para toda a coletividade (GOHN, 2010), principalmente 
na Constituição Federal. A Constituinte em vigor tem-se a deliberação de que 
“homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações” (BRASIL, 1988), 
mas para se tornar possível essa assertiva muitas mulheres tiveram de enfrentar 
o poder.

Em 1987 ocorreu uma campanha, denominada “Constituinte 
para valer tem que ter palavra de mulher!”, no qual militantes mulheres 
levaram reivindicações femininas à Assembleia Nacional, e contribuíram 
para a elaboração da Carta das Mulheres Brasileiras aos Constituintes. 
(CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES NA 
SAÚDE, 2018). O esforço despendido tinha o intuito central de que a 
Constituinte não excluísse quaisquer pessoas nas posições sociais e políticas, 
nem nos exercícios dos direitos fundamentais. Instou subtrair as condições de 
subordinação da mulher, do poder exclusivo do homem, e criou possibilidades 
de emancipação feminina. (CAMARA, 2019). 

Na época as mulheres em palavras simples e belas destacaram o que seria 
o pleno exercício da cidadania, protestos de um grupo enfadado pela posição 
de dominadas que lhes era imposto. O preâmbulo da epístola declarou que

Para nós, mulheres, o exercício pleno da cidadania significa, sim, o direito à 
representação, à voz e à vez na vida pública, mas implica, ao mesmo tempo, a 
dignidade na vida cotidiana, que a lei pode inspirar e deve assegurar, o direito 
à educação, à saúde, à segurança, à vivência familiar sem traumas. O voto das 
mulheres traz consigo essa dupla exigência: um sistema político igualitário e 
uma vida civil não autoritária. (CARTA DAS MULHERES BRASILEIRAS 
AO CONSTITUINTE, 1987). 

A acolhida das pretensões feministas despertou a crença em uma 
sociedade justa e igualitária. Das solicitações feitas pelas mulheres praticamente 
todas foram atendidas, foi deixado de avaliar as questões que teriam um 
impacto, perturbação, incômodo maior perante a sociedade, tais como: os 
direitos sexuais, reprodutivos, em especial o aborto (CONFEDERAÇÃO 
NACIONAL DOS TRABALHADORES NA SAÚDE, 2018), estes assuntos 
são alvo de discussão até os dias de hoje. Pode-se afirmar que a mulher, no 
contexto nacional, teve grande importância, sendo verdadeira protagonista, 
na afirmação dos direitos fundamentais a população.

 Contudo, não bastou apenas a positivação constitucional, pois ainda 
existem direitos oprimidos e até negados, como observado em relação aos 
direitos relacionados às mulheres privadas de liberdade. As mulheres na 
Constituinte foram protagonistas, mas quando encarceradas são esquecidas, 
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perdem a voz, se tornam invisíveis. A participação feminina na Constituição 
possibilitou um rompimento efetivo dos conceitos patriarcais e de que as 
mulheres deveriam ser submissas aos homens, mas desigualdades quanto ao 
gênero ainda persistem, e as mulheres, independente do lugar em que estão 
devem continuar lutando pela igualdade e reconhecimento. 

3 A mulher no estabelecimento prisional

As mulheres não são passivas nem submissas. 
A miséria, a opressão, a dominação, por reais que sejam, 

não bastam para contar a sua história. Elas estão presentes aqui e além. 
Elas são diferentes. Elas se afirmam por outras palavras, outros gestos.

(Michelle Perrot, 2006).

 Inegável que houve, nos últimos anos, grande transformação social 
a qual possibilitou inúmeros reconhecimentos e afirmações de direitos. As 
mulheres tiveram extensa contribuição para a consolidação de direitos, em 
especial para o afastamento da própria submissão perante a figura masculina. 
Adquiriram forças na medida em que suas declarações foram positivadas na 
Constituinte, mesmo que todas as reivindicações não tenham sido atendidas. 
Entretanto, a ampliação dos direitos não alcançou todas as pessoas, existe, 
ainda, parcela da sociedade que permanece invisível. A invisibilidade diz 
respeito à exclusão social que se tornou natural e, nesse contexto, as mulheres 
presas passam despercebidas. 

 Na tentativa de amenizar os impactos causados pelas violações dos 
direitos fundamentais, destacam-se, internacionalmente, lutas promovidas 
por entidades e organizações. No âmbito nacional, o Movimento Nacional 
pelos Direitos Humanos - MNDH têm vasta relevância pelo amplo período 
temporal que lutam contra todas as formas ofensivas aos direitos considerados 
fundamentais. No século XXI, o MNDH passou a preocupar-se e a agir contra 
as formas de violência, pelo fim das práticas de tortura, pela dignidade das 
prisões, pelo respeito ao indivíduo para que lhes fosse assegurado os direitos 
essenciais. (GOHN, 2010). 

O Brasil é signatário da Declaração Universal dos Direitos Humanos, 
que reconhece a dignidade a todos os membros da família humana, estabelece 
a igualdade, a liberdade, a justiça e a paz, considera essencial a proteção dos 
direitos, compele a tirania e a opressão a qualquer pessoa. (DECLARAÇÃO 
UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS, 1948). A organização das 
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Nações Unidas, em relatório com recomendações, determinou que o país 
tomasse algumas medidas essenciais para amenizar a situação desumana 
e degradante presente nos estabelecimentos prisionais atualmente, tais 
recomendações sinteticamente tende a atender as Regras Mínimas para o 
Tratamento de Presos no Brasil. (BRASIL, 1994). 

As regras mínimas de tratamento aos encarcerados estão disciplinadas 
pela Resolução nº 14, de 11 de novembro de 1994. As regras de condutas 
impõem respeito às crenças, aos preceitos morais, a natureza racial, a opção 
sexual, em estabelecer ocupações cuidadosamente selecionadas e reconhecidas 
como aptas para a permanência do indivíduo durante a pena lhe imposta, 
entre outras determinações. Declara ser essencial a separação dos presos, 
pelas características biológicas. Para as mulheres restam assegurado condições 
mínimas para a presa ter uma gravidez saudável, bem como condições para 
permanecer com seus filhos durante o período de amamentação. (BRASIL, 
1994). 

Em relação aos presos, antes mesmo da vigência da constituição, 
em 1984, foi editada a legislação que passou a regulamentar a execução 
penal brasileira (Lei nº 7.210/1984) que fixou condições para a harmônica 
integração/ressocialização do preso (BRASIL, 1984), ao aspirar condições para 
a prestação dos direitos mínimos aos encarcerados a mantença da dignidade.  
Conquanto o cenário harmônico de ressocialização se demonstra utópico, 
pelas condições desumanizadas subjugadas aos indivíduos condenados a pena 
privativa de liberdade, sendo ainda mais devastador quando trata-se da mulher 
encarcerada.

A invisibilidade da mulher demonstra-se maior quando comparada 
a invisibilidade do preso em geral. Somente em 2009, quinze anos depois 
da acolhida das Regras Mínimas para Tratamento do Preso no Brasil, foi 
promulgada lei com normas essenciais correspondentes as necessidades básicas 
do sexo feminino. A Lei 11.942 estabeleceu normas que garantem a mulher: 
acompanhamento médico, em especial ao pré-natal e o pós-parto; assistência 
extensiva aos recém nascidos; obrigação dos estabelecimentos prisionais serem 
dotados de berçários para o cuidado com os seus filhos inclusive para promover 
a amamentação da criança até no mínimo os 6 (seis) meses de idade, inclusive 
creches para abrigar crianças até 7 (sete) anos; e, a obrigação de amparo as 
gestante. (BRASIL, 2009). 

As condições ofertadas atualmente, deveras, não são o suficiente 
para suprir as necessidades da mulher. Na condição de gestante e mãe, 
notório, que as necessidades são mais específicas, pois se trata de uma vida 
em desenvolvimento. O não oferecimento de condições e do suprimento 
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das necessidades básicas acaba por causar violações e prejuízos imensuráveis, 
afronta o princípio do qual a pena não pode passar da pessoa do condenado 
(BRASIL, 1988), uma vez que pune o inocente que esta em formação no 
ventre da mãe e/ou recém-nascido.

Antes de caracterizar propriamente às situações indignas na qual a 
mulher encarcerada esta inserida, insta salientar a opinião de Foucault sobre 
o estabelecimento prisional. Para ele, o carcerário convoca os delinquentes 
a viver em grupo, pois se encontram segregados “ao sabor do acaso, a 
pobreza, o desemprego, a inocência perseguida, a esperteza, a luta contra os 
poderosos, a recusa das obrigações e das leis.” (FOUCAULT, 1987, p. 326). O 
aprisionamento tem a pretensão de continuar a traçar a disciplina aos corpos, 
de controlar, de transformar, de corrigir e de melhorar o transgressor, pois 
exprime o poder de punir do Estado, o legaliza para assim impedir ou amenizar 
quaisquer formas de revoltas que a exclusão poderia ocasionar. (FOUCAULT, 
1987). 

O prisioneiro somente deveria ter o direito da liberdade suprimido 
e não os demais direitos fundamentais; entretanto, o Estado na autoridade 
de punir detendo o poder, não corresponde com a função de garantir ao 
segregado os demais direitos. Não se trata em defender os apenados, muito 
menos em retirar a razão do Estado em punir os infratores legais, remete 
em observar a (in)existência de tratamento humanizado a todas as pessoas, 
em especial no espaço prisional feminino. O aumento da criminalidade 
que, consequentemente, ocasiona a superlotação dos presídios, retrata uma 
sociedade que “não consegue garantir segurança nem acesso aos bens de 
primeira necessidade” (VARELLA, 2017. p. 101) e que acaba por impulsionar 
os indivíduos em buscar outros meios a garantir suas demandas sociais básicas. 

A ausência de garantias fundamentais se expande ao estabelecimento 
prisional.  Além de não oferecer condições dignas de sobrevivência, bem como 
saneamento básico para a intensa população carcerária, “a maioria dos casos, 
tampouco têm camas, produtos de higiene, atendimento médico ou trabalho 
disponível para ocupar a mente, ajudar na ressocialização e na remissão da 
pena.” (QUEIROZ, 2015. p. 103). As estruturas dos estabelecimentos 
prisionais foram feitas para homens e não condizem com a realidade e as 
necessidades das mulheres, predominam, assim, a precariedade em todos os 
sentidos:

há vazamentos, infiltrações, problemas de ventilação e um cheiro insuportável 
dos excrementos que vazam das privadas ou buracos no chão destinados 
a receber as necessidades do corpo. Insetos, baratas, sapos e ratos são 
companheiros comuns das moradoras do local. (QUEIROZ, 2015. p. 108). 
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Outra característica evidente nas penitenciárias é a subordinação 
em razão das normas internas estabelecidas, para a ordem ser mantida a 
hierarquia deve prevalecer, pois a indisciplina tende a disseminar a barbárie. A 
subordinação aqui relatada não diz respeito ao controle que o Estado deveria 
exercer em relação à presa, e sim, corresponde à ordem existente entre os 
presos. O Estado pelas condutas insuficientes perde o controle e com isso 
passa a existir um controle paralelo vigente entre os presidiários. Com normas 
específicas e claras, há uma espécie de Tribunal dos encarcerados onde uns 
governam, controlam e executam as atividades consideradas anormais/ilegais 
realizadas pelos demais, os executores/mandantes podem estar presos ou livres 
e representam quem tem maior poder na criminalidade. (VARELLA, 2017).

Nos presídios, normalmente, quem detêm o poder e decreta as normas 
internas é um homem, reconhecido e respeitado na sociedade, seja por medo 
ou por admiração, por suas condutas incorretas e ilegais que enfrentam o 
sistema de segurança instituído pelo Estado. Nesse sentido, as mulheres 
repetem o comportamento submisso que aprendem desde a infância, pela 
sua “inferioridade” natural. As vidas, dentro das prisões, com regramentos 
específicos, a hierarquia deve ser mantida e as ordens superiores respeitadas, 
dominada “a mulher é mais avessa à submissão aos superiores; desde criança 
aprende a subverter a ordem, de forma a moldá-la aos ensejos pessoais sem dar 
a impressão de rebeldia.” (VARELLA, 2017, p. 13).

 Em contrapartida para a sociedade, a prisão revela ter uma “tripla 
função: punir, defender a sociedade isolando o malfeitor para evitar o contágio 
do mal e inspirando o temor ao seu destino, corrigir o culpado para reintegrá-lo 
à sociedade.” (PERROT, 2006, p. 262). A segregação da liberdade então, além 
de não oferecer condições para que a reclusa retome a vida na sociedade, de 
acordo com as regras estabelecidas, acabam por excluir e também desrespeitar 
os seus direitos mais íntimos. A mulher que já está em situação de invisibilidade 
quando em liberdade, quando recolhida ao estabelecimento prisional, tende a 
aumentar a significação feminina ao ocultar todas as necessidades.

 A luta constante para suplantar as desigualdades sociais existentes 
principalmente em relação ao gênero ainda tem muito a conquistar. 
As mulheres, inúmeras vezes, imperceptíveis na sociedade, se tornam 
invisíveis quando penalizadas com a privação da liberdade. Desvalorizadas 
e sem a garantia do mínimo de direitos fundamentais nos estabelecimentos 
prisionais, não conseguem meios para conseguir o reconhecimento social e, 
consequentemente, a saída da delinquência, e continuam a realizar atividades 
ilegais em busca de reconhecimento e de pertencimento social. 
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4 Ex-encarcerada: necessidade de um recomeço

Não sei se era medo de me contaminar, de me perder naquele meio, 
porque na cadeia é assim: eles investem em você

pra te abrir os braços pro crime quando você sair. 
(Nana Queiroz, 2015).

O retorno aos estabelecimentos prisionais depois de cumprida a 
pena imposta se demonstra uníssono em esclarecer que tão-somente a pena 
privativa de liberdade não expressa ser um mecanismo eficiente para realizar 
a ressocialização do indivíduo, bem como em proporcionar a este um retorno 
na sociedade de modo que não volte a delinquir. No cárcere, o indivíduo 
vive extensão de sua realidade em liberdade, pois quando incorporados ao 
estabelecimento prisional intensifica-se a inocorrência do garantismo dos 
direitos fundamentais que vivenciam na sociedade, o que acaba por provocar 
a impossibilidade e/ou dificuldade de qualquer mudança comportamental. 
Pela continuação natural da exclusão, “a rede carcerária não lança o elemento 
inassimilável num inferno confuso, ela não tem lado de fora. Toma por um 
lado o que parece excluir por outro.” (FOUCAULT, 1987, p. 324).

Como parâmetro a fim de comprovar o alto índice de reincidência, 
transcreve-se os dados oferecidos pela Superintendência dos Serviços 
Penitenciários do Rio Grande do Sul, atualizados em setembro de 2019, os 
quais afirmam que dos 42.586 (quarenta e dois mil, quinhentos e oitenta e 
seis) encarcerados no Estado, 2.206 (dois mil, duzentos e seis) são mulheres. 
O índice de reingresso feminino ao sistema carcerário é mais que a metade, 
sendo 62% (sessenta e dois por cento). (SUPERINTENDENCIA DOS 
SERVIÇOS PENITENCIÁRIOS DO RIO GRANDE DO SUL, 2019). 
Ocorre, visivelmente, dificuldade da ex-detenta em se reintegrar na sociedade, 
haja vista que “depois de iniciada uma carreira delitiva é muito difícil conseguir 
a ressocialização. O sistema penal, como a escola, desintegra os socialmente 
frágeis e os marginalizados.” (BITENCOURT, 2019). 

Utopicamente, a população como um todo, tende a relativizar e a 
discriminar os presos, impõem a responsabilidade pela insegurança instaurada 
nos indivíduos encarcerados. Pelo aumento da criminalidade e sentimento de 
desamparo do Estado para com a população a tendência é alimentar o mito de 
que a insegurança flui da superlotação prisional, sendo esta a “causa exclusiva 
das agressões, violência sexual, rebeliões e mortes nos presídios” (VARELA, 
2017. p. 99), esquiva assim quaisquer outras responsabilidades do Estado ou 
da sociedade. 

A exclusão da mulher que já foi segregada de liberdade aumenta, pois já 
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são, naturalmente, invisíveis, desvalorizadas, caracterizadas como inferiores e 
submissas pelos demais antes mesmo do aprisionamento, simplesmente, pelo 
fato de ser mulher. O estabelecimento prisional demonstra ser um cenário de 
exclusão e impunidades, exterioriza tratamentos desumanizados e cruéis, não 
oferece condições mínimas para a sobrevivência, quiçá para alguma mudança 
comportamental da aprisionada, bem como demasiadamente seletivo, pode-
se, vulgarmente, ser definido como um depósito de pessoas rejeitadas. As 
penitenciárias femininas traduzem o aumento da invisibilidade da mulher, ao 
diminuir os seus valores e o reconhecimento social, ao invés de proporcionar 
um recomeço e em oportunizar a inclusão, o reconhecimento e importância 
na sociedade.

A maioria das presas conviveu com a “pobreza, desorganizada familiar, 
superlotação do espaço doméstico, violência no lar e desamparo emocional 
deixam a criança frágil, amedrontada, insegura e exposta aos desígnios doentios 
do adulto que a violenta.” (VARELLA, 2017. p. 115). Predominantemente 
são mulheres nascidas e criadas em periferias, vulneráveis e com raros recursos 
financeiros, que antes de ingressar no cárcere são subjugadas a conviver com a

violência que aflige as comunidades da periferia acentua as desigualdades 
de gênero e expõe as mulheres à gravidez na adolescência, à desorganização 
familiar, aos estupros, às drogas ilícitas, a viver em lares sem a figura paterna, 
a ter que criar os filhos por conta própria e a conviver com homens que 
empregam métodos violentos como forma rotineira de resolução de conflitos. 
Violência de gênero é flagelo que de uma forma ou outra atinge todas as 
mulheres brasileiras, mas o ônus se concentra de maneira desproporcional 
entre as mais pobres e as negras, como constatam as estatísticas. (VARELLA, 
2017, p. 181-182).

A mudança da cultura arraigada de submissão e inferioridade da 
mulher se tornou uma necessidade elementar, entretanto, a transformação 
social ocorre lentamente. No decorrer da história, reitera a notoriedade de 
que a mulher já conquistou inúmeros direitos tendo em vista a comparação da 
situação atual e da rigorosidade da desigualdade existente outrora de supressão 
de direitos e da classificação do sexo feminino como seres humanos inferiores. 
Renitentes com o contexto excludente as mulheres foram protagonistas para 
firmar os seus direitos na Carta Magna, mas porque quando encarceradas são 
como inexistissem? 

A exclusão, principalmente, na condição prisional, no qual as mulheres 
são inferiorizadas, desvalorizadas, esquecidas impedem o empoderamento 
feminino. Lançada sem piedade no estabelecimento prisional, além de ser 
esquecidas pelo Estado, são também esquecidas pelos seus entes, pois em 
pouco tempo são abandonadas pela família. (QUEIROZ, 2015). Contudo, 
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as prisioneiras têm o apoio do Instituto Terra, Trabalho e Cidadania – ITTC2, 
que visa erradicar a desigualdade de gênero, garantir direitos, combater o 
encarceramento, por meio do diálogo e da educação. (INSTITUTO TERRA, 
TRABALHO E CIDADANIA, 2019). 

O ITTC, com o programa: Direitos e Gênero, criado em 2015, 
destacou a necessidade de promoção de direitos as mulheres encarceradas e 
sublinha ser elementar a erradicação da desigualdade de gênero. O sistema 
prisional feminino acaba por reproduzir e acirrar as violências e discriminações; 
reforça os papéis e os estereótipos indesejados. Ao traçar o perfil da mulher 
encarcerada brasileira, de jovens, negras, de baixa escolaridade e condenadas 
por tráfico de drogas (INSTITUTO TERRA, TRABALHO E CIDADANIA, 
2019) percebe-se o retrato de mulheres “abandonadas” pelo Estado. Pois, 
são mulheres que não tinham as garantias aos direitos fundamentais e ao 
reconhecimento assegurados, o que acabou por afastá-las do convívio com 
o restante da sociedade, empurrando-as a criminalidade. Assim, verifica-se a 
importância do reconhecimento dos direitos da mulher para o seu afastamento 
da criminalidade.

Como forma de evitar o encarceramento e até mesmo após a saída 
da mulher do estabelecimento prisional se faz necessário um recomeço, em 
reconhecer a importância da sua inclusão na sociedade. O não reconhecimento 
e a ausência de garantia dos direitos fundamentais pode ser um dos motivos 
para a sua inserção no cárcere. Pelos dados traçados pelo ITTC perceptível 
que as mulheres encarceradas não tiveram acesso as garantias básicas para 
uma vida minimamente digna. A mulher, minoria na sociedade, minoria nos 
estabelecimentos prisionais, possuem dificuldades em serem reconhecidas 
como importantes e receptoras de direitos. Sabe-se que a “minoria discriminada 
só pode obter a igualdade de direitos por meio da secessão sob a improvável 
condição de sua concentração espacial.” (HABERMAS, 2002, p. 166). 

O reconhecimento e pertencimento deveriam mobilizar as pessoas 
para cumprir as demandas e firmar os direitos considerados fundamentais. A 
democracia é baseada na regra da lei, funciona somente dentro de fronteiras 
nítidas e entre pessoas que se sentem parte de uma mesma nação, mas como 
contemplar as mulheres se estas não se sentem reconhecidas? A expansão da 
democracia deveria ocorrer para o bem comum e os preceitos democráticos 
deveriam expandir e ser concretizados (ZIKEK, 2012), inclusive nos 
estabelecimentos prisionais, pois se faz necessário ter a consciência de que 

2 Instituto Terra, Trabalho e Cidadania – ITTC é uma organização de Direitos Humanos 
fundada em 1997 cuja visão é erradicar a desigualdade de gênero, garantir direitos e combater o 
encarceramento. (INSTITUTO TERRA, TRABALHO e CIDADANIA, 2019).
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as pessoas segregadas também são humanas e precisam que os direitos sejam 
garantidos. Não deve generalizar a concepção de que a segregação é opcional, 
haja vista não se saber o pretérito destas mulheres.

A valorização e o pertencimento são constituídos, de modo mais 
acessível, quando reivindicados em grupo, situação muito bem representada 
pelas conquistas dos movimentos sociais feministas. Conquanto, quando 
encarceradas tais mulheres não possuem essa possibilidade, pelo fato de que 
a mobilização pode ser confundida e bem provável fundida em rebelião. 
As presas dependem do interesse de terceiros se envolverem na luta pelo 
reconhecimento dos seus direitos, dessa forma encontram dificuldade de 
estabelecer até mesmo a própria identidade, pois no estabelecimento o qual 
estão segregadas não possuem nem condições mínimas para a dignidade ser 
mantida.

A mulher encarcerada já possui o estigma submisso quando em 
liberdade, sendo que aumenta a desvalorização quando aprisionada. O 
sentimento de pertença, que define e contribui para os comportamentos, 
determina à necessidade de se ter a identidade estabelecida e, para “a construção 
da identidade é tanto simbólica quanto social” (SILVA, 2000, p.10), os fatores 
externos contribuem para a formação da identidade, assim, o lugar no qual 
a pessoa se desenvolve interfere significativamente nas suas ações posteriores. 
Então, o que se esperar de uma mulher desempregada, com filhos para criar, 
sem estruturação familiar, sem formação e que reside ao meio ao tráfico de 
drogas faça para sobreviver? 

Sabe-se que na sociedade atual, muitas vezes a única alternativa para 
a sobrevivência é o tráfico de drogas, por ser um caminho mais acelerado 
para o reconhecimento e pertencimento do indivíduo, em razão dos seus 
corpos indisciplinados (SOUZA, 2009) que, sós não conseguem suplantar a 
desigualdade a qual pertencem. Assim as mulheres juntam-se aos “fora da lei” 
em busca de adquirir dignidade e reconhecimento, e, em razão do lugar o qual 
estão inseridas,

O risco de se aproximarem do tráfico, namorarem um ladrão, um ex-presidiário 
ou assaltante membro de facção criminosa é alto, porque são os únicos a ter 
motos potentes, tênis de qualidade, óculos escuros, jeans da moda, cordão de 
ouro no pescoço, revólver no cinto e dinheiro no bolso, bens inacessíveis aos 
que estudam ou trabalham. (VARELLA, 2017, p. 35).

 A transformação social demonstra ser uma necessidade emergente, 
pois com a inclusão do excluído/esquecido será estabelecida a igualdade, “a 
“inclusão do outro” significa que as fronteiras da comunidade estão abertas 
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a todos - também e justamente àqueles que são estranhos um ao outro - e 
querem continuar sendo estranhos.” (HABERMAS, 2002, p.6). Com o 
reconhecimento da importância de todo e qualquer indivíduo será possível 
alterar o sistema e afastar a concepção que “consideramos absurdo arcar 
com os custos de manter na cadeia gente que mata, assalta e rouba a paz dos 
cidadãos” (VARELLA, 2017, p. 53) e assim ver os presos como humanos e 
não como seres sobrenaturais.

Enquanto a sociedade brasileira pregar um discurso de igualdade 
perante a lei e efetivamente admitir outras práticas sociais e institucionais 
desiguais, o ser humano em geral (dentro ou fora do sistema carcerário) 
não será reconhecido em seu valor verdadeiro. Tal situação caracteriza uma 
“sociedade que não homogeneizou o tipo humano considerado digno de 
respeito e de reconhecimento” (SOUZA, 2018, p. 222), ou seja, de modo 
coloquial as pessoas, em maior intensidade as mulheres, são consideradas 
simples instrumentos/ferramentas do sistema, e mesmo que se encontram 
encarceradas por um ato ilegal praticado também são vítimas, mas vítimas de 
uma sociedade desigual que ao invés de instigar a inclusão repeleo diferente.

Portanto, a mulher em geral necessita ser reconhecida e nomeada 
como importante. Quando condenadas a privação de liberdade, deveria ser 
promovidas condições para que a mulher aprendesse a empoderar-se no sentido 
dela própria reconhecer o seu valor e discernir a sua importância no mundo. 
Pois, a composição do cárcere feminino, predominantemente, é de mulheres 
pobres, negras, sem educação, submissas, mães, violentadas, periféricas, que 
não conseguiram sozinhas lutar contra as desigualdades constrangidas e assim 
ultrapassaram a linha tênue existente entre o certo e o errado, o bem e o 
mal que, por conseguinte as impulsionaram ao aprisionamento; por ironia do 
destino, as mulheres que “sofrem” no cárcere, já “sofreram” de algum modo 
em liberdade. 

6 Considerações finais

Considerando o posicionamento da mulher perante a sociedade, 
a cultura patriarcal que prevalece na sociedade, bem como a relevância da 
mulher nas transformações e conquistas sociais, intentou-se, neste texto, 
responder à pergunta: qual seria a justificativa para a mulher que desempenha 
um protagonismo importante nos movimentos sociais para a afirmação de 
direitos fundamentais, em especial na promulgação da Constituição Brasileira, 
se tornar invisível e inerte quanto às reivindicações dos direitos violados nos 
estabelecimentos prisionais?Na busca de possíveis respostas analisou-se o 
relevante papel que a mulher desempenhou para com a afirmação de direitos 
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fundamentais na Constituição em comparação com sua invisibilidade quando 
inserida no estabelecimento prisional, cujos direitos são demasiadamente 
violados.

 A sociedade tem arraigado preconceito para com a mulher, 
inferiorizando-a. Tal comportamento, de exclusão, se justifica pela 
naturalização dada à concepção de que o homem é ser superior. Subversiva 
com a posição de submissa, a mulher protagonizou inúmeros movimentos 
sociais que possibilitaram o reconhecimento e garantia de direitos considerados 
fundamentais para uma vida minimamente digna. O protagonismo da figura 
feminina pode ser visto com ênfase na afirmação de direitos na Constituição 
Federal de 1988, direitos reivindicados e atendidos que beneficiaram toda a 
coletividade. Entretanto, opostamente, quando analisada a situação da mulher 
no estabelecimento prisional, verifica sua invisibilidade, tendo em vista à vasta 
gama de violações dos direitos fundamentais. 

 Provavelmente, uma das razões para que a mulher seja inserida no 
estabelecimento prisional é a ausência da efetivação de garantias devidas pelo 
Estado, que impedem o reconhecimento e inserção da mulher na sociedade, 
e acaba por impulsionar a mulher encontrar outros meios para suprir suas 
necessidades básicas, ultrapassando assim, a linha tênue existente entre o certo 
e o errado. Quando encarcerada a mulher tem uma série de direitos violados 
e não vê razões para modificar seu comportamento por se sentir excluída da 
sociedade, assim, não possui forças para reivindicar sua visibilidade no mundo. 

A maioria das mulheres encarceradas integra o grupo de indivíduos que 
não obtiveram os direitos fundamentais assegurados quando em liberdade, 
bem como que carregam consigo o estigma de inferioridade e submissão. 
Uma das possíveis respostas para o questionamento seria que a mulher 
encarcerada, intrinsecamente, sente-se inferior, impotente, desvalorizada e a 
perda da liberdade se torna somente mais uma violação de direitos. Assim, 
como possibilidade de evitar o aprisionamento e/ou a reincidência feminina, 
diminuindo a criminalidade, seria o empoderamento feminino, ou seja, instigar 
os valores da mulher e a importância do seu reconhecimento e pertencimento 
na sociedade. A mulher que foi protagonista em movimentos sociais, que 
conquistaram inúmeros direitos a coletividade, não pode ser esquecida por ter 
transgredido as normas, pois tanto quanto culpada é também vítima; vítima 
de uma sociedade que excluí o diferente ao invés de incluí-lo. 
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CAPÍTULO 5

OS MOVIMENTOS SOCIAIS NO BRASIL E A LUTA 
DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA NA EFETIVAÇÃO 

DE DIREITOS 

Diego Lemos Maciel1

1 Considerações iniciais

Ao longo da década de 1980, a partir da expansão do neoliberalismo, 
caracterizado pela redução do papel do Estado e consequente 

aumento da ação de instituições privadas, tornaram-se evidente as relações 
econômicas capitalistas desiguais e as disputas sociais. Esse cenário contribuiu, 
em grande medida, para o aumento das desigualdades sociais e para a exclusão 
de indivíduos que, por quaisquer razões, não conseguiam acompanhar a 
crescente demanda por mão de obra especializada, apta para o trabalho. Neste 
contexto, as pessoas com deficiência experimentaram uma exclusão social mais 
contundente. Ao longo de sua história, já sentiam a dificuldade em serem 
incluídas na sociedade, seja através de políticas públicas que garantissem 
qualidade de vida e acesso a direitos básicos, seja através da simples aceitação 
social. Mas, com o desenvolvimento da globalização e do neoliberalismo, as 
restrições à implementação de políticas públicas e sociais para pessoas com 
deficiência foram agravadas. 

Neste contexto, paralelamente à todas as mudanças políticas e 
econômicas que transformavam as relações sociais brasileiras, os movimentos 
engendrados pela sociedade civil foram fundamentais para pressionar o 
Estado a assumir sua responsabilidade social, sobretudo na redemocratização. 
Além disso, garantiram por meio da participação massiva de pessoas com 
deficiência, o protagonismo, outrora marginalizado, nos movimentos sociais 
que fomentam a elaboração de políticas públicas, garantem espaço de debate 
e promovem igualdade social. Doravante, mais que falar de igualdade social, a 

1 Advogado. Mestrando no Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Direito – URI Campus 
Santo Ângelo. Bacharel em Direito pelo URI - Campus Santo Ângelo. Pós-Graduando em 
Direito Previdenciário – Faculdade Legale. Graduado em Gestão de Recursos Humanos pela 
CNEC Santo Ângelo. E-mail: advdiegomaciel@gmail.com
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ideia é pensar em equidade social, onde o indivíduo, enquanto agente histórico 
inserido em um meio coletivo atua, colaborativamente, para a construção da 
sociedade em que vive em igualdade e reconhecimento de direitos.

Nesse sentido, é preciso considerar, ainda, os conceitos mobilizados 
para dar sentido a essa assertiva, pois entende-se que um conceito explica 
e homogeneíza elementos que facilitam a compreensão de uma experiência 
histórica, ideia ou processo. No entanto, cabe salientar que conceitos são 
construções sociais que tendem a aglutinar essas mesmas experiências, ideias 
ou processos, engessando-os, desconsiderando, em alguma medida, seu 
caráter mutável. Neste texto, entende-se que os conceitos mobilizados serão 
usados enquanto categoria explicativa que varia no tempo e que, portanto, 
são ressignificados para atender as especificidades do contexto em que estão 
inseridos. Portanto, este corolário aborda ideias advindas de cientistas sociais 
e políticos, além de historiadores, que pensam os movimentos sociais como 
parte de movimentos mais amplos de garantia de espaço público de debate e 
de direitos básicos para todos os indivíduos.

As políticas públicas mencionadas articulam o diálogo entre o Estado 
e a sociedade civil e não podem ser descoladas dos objetivos políticos e 
econômicos que garantem os níveis de sociabilidade que objetivam. Segundo 
Marina Codo Andrade Teixeira, em sua tese Políticas públicas para pessoas com 
deficiência no Brasil, “o ciclo das políticas públicas é constituído dos seguintes 
estágios: definição de agenda, identificação das alternativas, avaliação das 
opções, seleção das opções, implementação e avaliação.” (2010, p. 47). Essa 
noção é importante, pois é através do entendimento de como funciona a 
elaboração de uma política pública que definimos como é possível intervir, 
seja fomentando, seja atuando no arrefecimento de ideias que não visam o 
bem-estar social, senão de indivíduos muitas vezes já privilegiados.

Este artigo não se debruça, contudo, sobre as nuances que envolvem 
as discussões sobre política pública pois há trabalhos de grande revelo que se 
dispõe a tratar do assunto como as doutoras em Ciências Políticas Ana Claudia 
Niedhardt Capella, em seu trabalho Perspectivas Teóricas sobre o Processo de 
Formulação de Políticas Públicas (2005) e Celina Souza, em seus trabalhos 
Estado de Campo (2003), Políticas Públicas, uma revisão da literatura (2006). 
Além disso, Celina Souza, organiza com o cientista político Paulo Fábio 
Dantas Neto, o livro Governos, Políticas Públicas e elites políticas nos Estados 
Brasileiros (2006), para mencionar apenas alguns trabalhos sobre o assunto. 
Suas menções são destacadas por serem referências em trabalhos diversos no 
que tange políticas públicas, suas elaborações e desdobramentos.
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2 Pessoa com deficiência

Para além de entender as necessidades que pessoas com deficiência 
expressam em suas demandas diárias, cabe explicar o que se entende por 
“deficiência” juridicamente, bem como a ideia de minoria, por serem questões 
importantes na discussão de pautas sociais e na elaboração de políticas públicas 
que atendam esse público. Há formas variadas de entender o conceito de 
“deficiência”, pois ao longo do tempo seu significado e formas de expressão 
foram alteradas para atender contextos e perspectivas específicas, além da 
multiplicidade de características que compõem o termo. 

Cumpre saber que, desde a antiguidade, pessoas com má formação 
congênita ou que adquiriam algum tipo de limitação decorrente de fatores 
externos estavam presentes em diferentes populações e temporalidades. Seu 
tratamento variava conforme crenças, posição social, valores ou o conjunto de 
referências vigente. 

Minorias, tal como sinalizado inicialmente, é uma ideia construída 
socialmente, pelo menos desde a década de 40, amplamente utilizado no 
senso comum e nos discursos políticos, de orientações diversas. No entanto 
como chave explicativa, não é o bastante para dar conta da multiplicidade 
de características inerentes aos grupos que visa representar. Ainda que se 
acrescentem predicados como minorias sociais ou minorias sociológicas, a quem 
estes pseudo conceitos fazem menção? Nildo Viana, importante sociólogo da 
Universidade Federal de Goiás, entende que o discurso sobre minorias “é o 
produto de uma necessidade política e não mera necessidade intelectual ou 
simplesmente produto da falta de rigor e cientificidade”, pois, em alguma 
medida, tende a substituir a noção de classes sociais marginalizadas e vulneráveis 
por fatores diversos. No entanto, minoria, senão, quantitativamente, não 
significa nada pois, ao homogeneizar, perdemos de vista as particularidades 
dentro desses grupos e nossa capacidade de criar demandas específicas que os 
atendam. (VIANA, 2016).

Qual a solução neste caso? Segundo o sociólogo, o ideal é expressar 
concretude nas ideias formuladas. Se a referência faz menção a um grupo 
específico discriminado, ele é um grupo discriminado. Exponha suas 
características específicas. Se damos ênfase a pessoas com deficiência e sua 
atuação no pleito político e social, eles não são a minoria. São pessoas com 
deficiência e possuem demandas distintas de outros grupos, experenciam 
realidades diversas e expressam-se por meios heterogêneos. (VIANA, 2016).

Ademais, o termo deficiência pode ser conceituado com base no 
Decreto nº 3.298/1999 que considera, em seu artigo 3º, inciso I, como “toda 
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perda ou anormalidade de uma estrutura ou função psicológica, fisiológica 
ou anatômica, que gerem incapacidade para o desempenho de atividades 
dentro do padrão considerado normal para o ser humano” e ao longo da 
redação legal, define quais as categorias de deficiências são reconhecidas. 
Embora as noções de “padrão” e “normal para o ser humano” possam e devam 
ser problematizadas na redação desse decreto, será utilizado o termo “pessoa 
com deficiência” por entender que os movimentos sociais assim se identificam 
pelo caráter abrangente do termo deficiência e pela nomenclatura composta 
constar em documentos oficiais como Convenção Internacional para Proteção 
e Promoção dos Direitos e Dignidade das Pessoas com Deficiência, aprovada 
pela Organização das Nações Unidas, em 2004. Além disso, o termo sinaliza 
para pessoas que possuem algum tipo de deficiência sem a especificar, uma vez 
que estamos falando de quaisquer características que as limitem de alguma 
maneira, sem incapacitar propriamente. (SASSAKI, 2003, p. 160).

Outra questão que se faz oportuno abordar brevemente quando se fala 
de Pessoa com Deficiência, é diferenciar conceitos como integrar e incluir. 
Integrar, neste caso sugere um indivíduo ou um grupo de pessoas que, 
historicamente, estava à margem da sociedade à qual estava inserida e passou 
a ser integrada, conforme leis e estatutos passam a vigorar. Mas, integrar não 
significar incluir, pois, a inclusão sugere aceitação social e é um processo 
mais complexo, pois depende de fatores externos para que seja efetivada, 
(TEIXEIRA, 2010, p. 28), ou seja, a elaboração de leis e políticas públicas 
é de fundamental importância para que pessoas com deficiência possam ser 
integradas à sociedade, no entanto, é necessária uma reeducação social para 
que, mais que integradas, pessoas com deficiência sejam incluídas em nosso 
convívio cotidiano, sem diferenciação que hierarquize posturas e ações. 

3 Os Movimentos Sociais e seus desdobramentos

Sinalizando para ações que reúnem indivíduos com interesses comuns, 
Maria da Glória Gohn, importante cientista política, explica os movimentos 
sociais como “ações coletivas de caráter sociopolítico e cultural que viabilizam 
distintas formas da população se organizar e expressar suas demandas” 
(GOHN, 2010, p. 13), ou seja, movimentos, em graus variados de organização 
e demanda que representam grupos excluídos ou marginalizados socialmente, 
por meio de estratégias variadas. Visaa garantia, manutenção e até novas 
propostas de políticas públicas que deem conta de abarcar toda a pluralidade 
de indivíduos e suas especificidades mais imediatas. Nesse sentido, esses 
grupos realizam “diagnósticos sobre a realidade social e constroem propostas” 
e “tanto os movimentos sociais dos anos 80 como os atuais têm construído 



  111
Temas em Movimentos Sociais e Direitos Humanos

representações simbólicas afirmativas por meio de discursos e práticas [...] 
e ao realizarem essas ações, projetam em seus participantes sentimentos de 
pertencimento social.” (GOHN, 2010, p. 14-15). 

Esses movimentos sociais, entendidos assim, pois se referem a ações 
que visam mudança de comportamento social, aquisição de valores e meios de 
inclusão, surgem e são fortalecidos a partir de demandas preexistentes e que 
requerem mobilização de extensas camadas da população para que sejam, ao 
menos, debatidas nos espaços públicos. Existem diversos autores que teorizam 
sobre os movimentos sociais e políticos ao longo do tempo, na América 
Latina, e que são arrolados no trabalho da Maria da Glória Gohn (2010), ao 
pensarem em categorias de análise, e, por meio disso, chegam a conclusões 
diversas. 

Gohn, em outro texto, “Novas abordagens teóricas sobre as ações 
coletivas na América Latina”, presente no livro de sua autoria, Novas Teorias dos 
Movimentos Sociais, de 2008, contribui para este artigo no que tange a análise 
de que, enquanto agentes históricos, a ação coletiva abre e fecha horizontes, 
pois “o tema da consciência histórica não pode ser abandonado – deve, sim, 
ser abandonada a visão de uma consciência histórica fixa e determinada, a 
ser incorporada por sujeitos inertes e passivos” (GOHN, 2008, p. 71), ou 
seja, historicamente, as ações coletivas não preexistem isoladamente, de forma 
abstrata: elas são engendradas por agentes que se transformam, indivíduos que 
desenvolvem a consciência da luta conjunta para a melhoria das condições de 
vida, no espaço e tempo em que estão inseridos. 

Nesse sentido, as ações que determinam o sucesso ou não de uma 
empreitada são protagonizadas pelos indivíduos. Nota-se que a participação de 
pessoas com deficiência foi efetiva no sentido de mobilizar e viabilizar debates 
que garantiram políticas públicas de bem-estar social. Neste ponto é possível 
questionar: a quem esses movimentos se dirigem em suas mobilizações em 
prol de igualdade de direitos às pessoas com deficiência? A resposta a essa 
questão é variada e pode assumir um viés histórico, sociopolítico, cultural, 
ético, moral, filosófico ou jurídico de acordo com o enfoque dado. 

Neste caso, interessa uma abordagem sociopolítica, atravessada 
por questões importantes como a noção de Estado e governo. O Estado 
é aqui entendido como um conjunto de instituições permanentes, não 
necessariamente monolíticas, fundamentais ao gerenciamento e manutenção 
da ordem social: órgãos executivos, judiciários e legislativos, em seus 
desdobramentos correspondentes. Esse aparato não é imanente daqueles 
que o pensam e o organizam e nem engessado a ponto de aludir a uma 
subjetividade despretensiosa. O governo é o usuário desse aparato estatal, 



112
Rosângela Angelin  |  Liane Marli Schäfer (Orgs.)

usando-o para implementar programas e projetos voltados à população, em 
setores específicos. Destarte, o Estado, enquanto instituição, está a serviço do 
governo que o manobra em prol de ações que viabilizam a implementação de 
programas diversos, entre eles as políticas públicas. Essas noções, simplificadas 
aqui, sinalizam para um alerta, feito pela cientista política Eloisa de Mattos 
Höflingem, que políticas públicas não podem ser reduzidas a políticas estatais, 
poisas políticas públicas envolvem diferentes organismos da sociedade em sua 
elaboração, enquanto a política estatal é uma instância maior que independe 
de quem está no governo. (HÖFLING, 2001, p. 31).

A elaboração de políticas públicas e seus objetivos, nesse sentido, 
estão intimamente vinculados à erradicação da desigualdade entendida, no 
raciocínio formulado aqui, como algo “que viola a norma moral de igualdade 
entre seres humanos”, segundo Göran Therborn, sociólogo da Universidade 
de Cambridge. Sua vasta produção, entre elas o texto Campo de Extermínio da 
Desigualdade, escrito em 2009, elenca os tipos de desigualdade que identifica 
dentro das estruturas de Estado. (THERBORN, 2009, p. 145). 

Entre os tipos, - identifica-se que a desigualdade existencial é a 
relacionada às pessoas com deficiência, pois ela nega o reconhecimento e 
respeito, segundo Therborn, gerando discriminação extensiva, humilhação e 
opera através de hierarquias de status. (THERBORN, 2009, p. 146). Disso 
sobrevém a necessidade imperativa de alinhar as políticas públicas gestadas, 
em grande medida, a partir dos movimentos sociais.

Nesse sentido, as políticas públicas direcionadas a pessoas com 
deficiência são responsabilidade do Estado, mas, não apenas pensadas por ele. 
Sendo assim, os movimentos engendrados a partir de demandas específicas são 
muito importantes para que a cada governo haja melhorias na manutenção de 
leis e novas propostas que consigam promover equidade a todas. Um passo 
importante no sentido de gerar debates que fomentem a inclusão social 
equânime de pessoas com deficiência começa na escola. O espaço escolar, 
enquanto instituição de formação de cidadãos proporciona um espaço em 
que sociedade, pais e alunos possam interagir em práticas inclusivas, pleitear 
ensino de qualidade, respeitando as especificidades de cada um, discutir quais 
as vias legais pelas quais as leis são elaboradas, quem são os agentes responsáveis 
por sua criação e como intervir na realidade precária de milhões de pessoas 
que lutam todos os dias por espaço social, laboral e escolar. 

Nesse sentido, a Lei de Diretrizes de Base (LDB), instância máxima que 
elabora, regula e mantém todas as questões e leis inerentes à educação no país, 
estipula, em seu artigo 1º, que a educação “abrange os processos formativos 
que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, 
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nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações 
da sociedade civil e nas manifestações culturais” (LDB, 2017, p. 8), ou seja, a 
educação abrange a todos. Àqueles que necessitam de educação especial para 
desenvolver suas competências e habilidades, o artigo 4 º, inciso III, estabelece 

atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com deficiência, 
transtorno os globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, 
transversal a todos os níveis, etapas e modalidades, preferencialmente na rede 
regular de ensino. (LDB, 2017, p. 9).

Os artigos citados demonstram que é fundamental para que pais de 
crianças com deficiência garantam que seus filhos tenham uma educação de 
qualidade em qualquer instituição escolar do país. 

É através da insistência, da articulação de demandas e do diálogo 
que são gestadas, pelas próprias pessoas com deficiência e seus familiares, 
políticas públicas que ganham força e tornam-se leis em níveis municipais, 
estaduais e federal. Juliano Machado dos Santos, em seu texto Trabalho e 
cidadania das pessoas com deficiência: abordagens históricas, movimentos sociais, 
legislação e análise sobre inclusão laboral, faz um levantamento interessante 
sobre as demandas propostas por movimentos sociais em diferentes contextos 
e temporalidades que foram efetivados como artigos de lei na Constituição 
Federal de 1988 e por meio de Emendas Constitucionais. Uma delas, referente 
à educação, a saber: da proposta de garantir o direito ao acesso à educação 
básica e profissionalizante obrigatória e gratuita, derivou o artigo 208, inciso 
III, em que é dever do Estado garantir a efetivação da educação especializada 
a pessoas com deficiência, preferencialmente, nas instituições regulares de 
ensino. (SANTOS, 2014).

É importante destacar que nem todas as propostas citadas pelo trabalho 
de Santos (2014) foram efetivadas ainda. Algumas estão em discussão, 
outras foram negadas e retomadas em outras discussões, posteriormente 
implementadas por emendas constitucionais. Ao longo deste texto, conforme 
os assuntos sejam abordados, outras propostas aceitas e efetivadas por lei, 
serão mencionadas. Não obstante, o objetivo ao trazer esses exemplos, é 
destacar a importância e a força que os movimentos sociais tem na garantia 
e fortalecimento das discussões de inclusão e melhorias de vida, garantida a 
todos pela Declaração Universal dos Direitos Humanos.  

4 Avanço na efetivação de direitos das pessoas com deficiência

Uma vez que a discussão concentra-se em ações protagonizadas por 
pessoas com deficiência no sentido de elaborar e fortalecer políticas públicas 
e debates de inclusão, é possível citar algumas ações de sucesso conquistadas 
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ao longo do tempo, no Brasil e, a partir disso, evidenciar a importância da 
participação efetiva das pessoas com deficiências diversas e seus familiares na 
busca por equidade e não apenas igualdade. 

O I Encontro Nacional da Pessoa Com Deficiência, em Brasília, entre 
22 e 25 de outubro de 1980, foi um marco importantíssimo para as discussões 
sobre acessibilidade ao deficiente físico. De acordo com a página online 
Memorial da Inclusão, gerenciada pelo estado de São Paulo (MEMORIAL DA 
INCLUSÃO, s. a.) as 39 entidades que fizeram parte do encontro assinaram 
um termo em que foram formuladas propostas que garantiam à pessoa 
com deficiência direitos no que tange o mercado de trabalho e transportes 
públicos. Nesse sentido, pleiteavam direitos que garantissem sua inserção e 
manutenção no mercado de trabalho, visto que eram alijados, em alguma 
medida, em função de tratamentos desiguais preconizados sob a alcunha de 
uma incapacidade de desenvolvimento laboral, fruto do preconceito e do 
desconhecimento. Em sua quinta proposta, o documento assinado naquela 
ocasião determinava “teste funcional e não físico para obtenção de emprego” 
além de igualdade salarial e direitos e deveres trabalhistas iguais. 

Quase vinte anos depois, as propostas de trabalho debatidas nesse 
primeiro encontro, somadas às inúmeras outras propostas ao longo dos 
anos, foram efetivadas no artigo 7º, inciso XXXI da Constituição Federal de 
1988,que garante a proibição de qualquer discriminação no tocante a salário e 
critérios de admissão do trabalhador à pessoa com deficiência. São conquistas 
que devem ser comemoradas, ainda que as discussões se estendam por longos 
prazos e ainda que, na prática, observa-se uma morosidade em atender as 
estipulações da lei. No entanto, é preciso persistência, a começar pela 
reeducação e reavaliação de valores como já mencionados. Ainda, na Emenda 
Constitucional nº 65, de 2010, artigo 227, inciso II, é dada a seguinte redação:

criação de programas de prevenção e atendimento especializado para as 
pessoas portadoras de deficiência física, sensorial ou mental, bem como de 
integração social do adolescente e do jovem portador de deficiência, mediante 
o treinamento para o trabalho e a convivência, e a facilitação do acesso aos bens 
e serviços coletivos, com a eliminação de obstáculos arquitetônicos e de todas 
as formas de discriminação. (BRASIL, 2010).

As leis e emendas constitucionais garantem a inserção de novos 
direitos, conforme se observa a mudança da sociedade e dos indivíduos 
que a compõem. Hoje se questiona quais são os indivíduos desejáveis a essa 
sociedade em constante transformação, tecnológica e inserida no modelo 
neoliberal. Preconizam-se sujeitos críticos que questionam os arranjos sociais 
em que vivem, em uma sociedade interessada em produção, enriquecimento 
e fortalecimento? O Estado-Nação aqui, entendido como um espaço 
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institucionalizado e com identidade própria, homogeneizante, estabelece 
igualdade de condições sociais laborais a todos. Se for assim, discriminar e 
excluir pessoas com deficiência vai à contramão dessa sociedade idealizada 
e, portanto, cabe ao Estado garantir que essas pessoas sejam incluídas e não 
apenas integradas. 

Nesse I Encontro, de 1980, outra questão que permeou a discussão 
referiu-se ao transporte, a movimentação física de pessoas com algum tipo de 
deficiência motora. A questão girava em torno da acessibilidade que impedia 
a livre movimentação de cadeirantes ou de pessoas com mobilidade reduzida. 
Destaca-se a lei nº 10.098, de 2000, que, em seu artigo 2º, inciso I, versa 
sobre a definição de acessibilidade, sobre a possibilidade de alcance a todas as 
pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida:

I. Acessibilidade: possibilidade e condição de alcance para utilização, com 
segurança e autonomia, de espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, 
edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive seus sistemas e 
tecnologias, bem como de outros serviços e instalações abertos ao público, de 
uso público ou privados de uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural, 
por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida; (BRASIL, 2000).

Nesta reunião, exigiam-se adaptações físicas em rodoviárias, estações, 
locais públicos, bem como melhorias no zoneamento urbano a respeito de 
calçadas, paradas de ônibus e sinalizações de trânsito. Hoje, o artigo 227, § 2º 
estipula “normas de construção dos logradouros e dos edifícios de uso público 
e de fabricação de veículos de transporte coletivo, a fim de garantir acesso 
adequado às pessoas portadoras de deficiência”. Destaca-se também, a lei nº 
10.436, de 24 de abril  de 2002,regulamentada pelo Decreto nº 5626, em seu 
artigo nº 26 e no § 3º, respectivamente:

Art. 26. O Poder Público, as empresas concessionárias de serviços públicos 
e os órgãos da administração pública federal, direta e indireta, deverão 
garantir às pessoas surdas ou com deficiência auditiva o seu efetivo e amplo 
atendimento, por meio do uso e da difusão da Libras e da tradução e da 
interpretação de Libras - Língua Portuguesa.

[...]

§3º. O Poder Público, os órgãos da administração pública estadual, 
municipal e distrital e as empresas concessionárias e permissionárias de 
serviços públicos buscarão implementar as medidas referidas neste artigo 
como meio de assegurar às pessoas surdas ou com deficiência auditiva o 
efetivo e amplo atendimento previsto no caput. (Incluído pelo Decreto nº 
9.656, de 2018). (BRASIL, 2002).

Os exemplos ora citados conferem visibilidade a aqueles que, por 
motivos variados, desconhecem as leis vigentes e anulam a participação 
efetiva das pessoas com deficiências dos movimentos sociais que garantem 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2010.436-2002?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2010.436-2002?OpenDocument
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a execução de lei, emendas e decretos ao texto original da Constituição, 
documento máximo que regulamenta a convivência em sociedade. Mutável, 
para que acompanhe o tempo em transformação, esse documento, bem como 
seus desdobramentos, articula-se para que garantam a cada cidadão, apresente 
alguma deficiência ou não, participação efetiva na construção da nação.

O reconhecimento dos movimentos sociais, portanto, são uma 
nova ordem mundial globalizada, tal como pensada pela teoria crítica do 
reconhecimento, em que a redistribuição é substituída, gradativamente por 
reconhecimento a partir de novas demandas sociais. (MATTOS, 2004, p. 
144). O debate acerca do reconhecimento é consoante ao destacado sobre 
a desigualdade existencial e ambos os conceitos são impulsionados por 
debates no campo jurídico e acadêmico como essenciais para pensarmos os 
movimentos sociais, principalmente, na redemocratização no Brasil. 

Se durante a ditatura a luta pelos direitos humanos e equidade fora 
cerceada, com a transição política, na redemocratização, houve uma ampliação 
e luta por novos direitos. A nova Constituição organizou a sociedade civil 
e possibilitou o pleito por novas demandas. O número de ONGs dobrou 
e as associações que representavam grupos específicos como as pessoas com 
deficiência, por exemplo, cobraram do Estado a concessão dos direitos sociais. 
(SCHEREN-WARREN, 2008, p. 09). A partir da década de 80, portanto, 
sobretudo na década de 90, o diálogo entre Estado e movimentos sociais 
foi revigorado e ganhou novas nuances advindos, em grande medida, da 
internacionalização dos fóruns de discussão e do estímulo de órgãos como 
a ONU. A própria sociedade civil começou a cobrar uma mobilização mais 
efetiva no campo jurídico para que as leis fossem cumpridas e possibilitassem 
a promoção de igualdade social.

5 Dia Internacional da Pessoa com Deficiência

Para simbolizar as ações que visam incluir a pessoa com deficiência, no 
dia 03 de dezembro comemora-se, internacionalmente, o Dia Internacional das 
Pessoas com Deficiência. Criada pela Assembleia Geral da ONU (Organização 
das Nações Unidas) desde 1992 objetiva a conscientização das pessoas sobre 
a inclusão e a garantia de qualidade de vida às pessoas com deficiência. A 
data é comemorada com manifestações em suas possibilidades diversas, 
através das mídias sociais e em diálogos com a população, na promoção de 
maior visibilidade e garantia de políticas públicas que promovam a inclusão 
social. Em grande medida, as políticas públicas, as práticas inclusivas e de 
conscientização sobre os direitos proporcionam visibilidade à vida de mais 
45 milhões de pessoas com deficiências variadas no Brasil, segundo o censo 
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do IBGE de 2010. Mais que promover a conscientização geral, a data é um 
lembrete de que a luta não acabou e que, a cada ano, novas demandas devem 
ser cobradas do poder público, principalmente, nas transições de governos, 
uma vez que a cada mudança, novos objetivos são estabelecidos. 

Falar de uma data comemorativa estabelecida pela ONU implica em 
citar a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, homologada 
em 13 de dezembro de 2006, entrando em vigência em 2008. Suas atribuições 
dialogam com a Convenção dos Direitos Humanos e os países signatários de 
ambas, articulam e estabelecem princípios básicos para garantir os direitos a 
todos os cidadãos, com deficiência ou não, o exercício de sua cidadania. Todos 
esses documentos são de fácil acesso, via internet, e podem ser consultados 
livremente. Sua divulgação é fundamental para que as pessoas possam 
conhecer e enriquecer seu cabedal intelectual, de modo que possam participar 
dos debates e contribuir, seja na participação dos movimentos sociais, sejam 
em processos de conscientização que independe de raça, orientação religiosa 
ou sexual, ou, ainda, de relações de poder. 

Nessa esteira, o Brasil, como país signatário da ONU, já discutia sua 
responsabilidade estatal no que tange a inserção das pessoas com deficiência 
em sua esfera pública. O Decreto nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999, em 
seu artigo 2º, atribui aos órgãos e ao Poder Público, 

o pleno exercício de seus direitos básicos, inclusive dos direitos à educação, à 
saúde, ao trabalho, ao desporto, ao turismo, ao lazer, à previdência social, à 
assistência social, ao transporte, à edificação pública, à habitação, à cultura, 
ao amparo à infância e à maternidade, e de outros que, decorrentes da 
Constituição e das leis, propiciem seu bem-estar pessoal, social e econômico. 
(BRASIL, 1999).

No mesmo ano, é criado, por meio do decreto nº 3.076, o CONADE 
(Conselho Nacional da Pessoa com Deficiência), sendo este revogado e 
regulamento pelo Decreto nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999, cuja redação 
também regula a Lei nº 7.853 de 24 de outubro de 1989. O CONADE é 
um órgão deliberativo que representa, legitimamente, a luta pela igualdade 
social, além de fortalecer os discursos e propostas para elaboração de políticas 
públicas e de garantia plena de direitos, em instância federal, estadual e 
municipal. Segundo, Teixeira, o CONADE foi criado “visando viabilizar e 
facilitar a inclusão social dos portadores de deficiência no Brasil, [...] o qual 
é um órgão superior de deliberação colegiada, inicialmente no âmbito do 
Ministério da Justiça”, além disso, “em maio de 2003 o Conselho, passou a 
ser vinculado à Presidência da República por meio da Secretaria Especial dos 
Direitos Humanos.” (TEIXEIRA, 2010, p. 42).

Dentre as atribuições do CONADE está a capacidade de fiscalizar o 
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cumprimento das orientações e normas atinentes ao direito da pessoa com 
deficiência. Através dos canais de atendimento, quaisquer denúncias podem 
ser feitas e o CONADE tem por obrigação averiguar, pois o órgão é o resultado 
de mobilização e participação da sociedade e, portanto, tem obrigação de agir 
em prol dessa mesma sociedade. O CONADE, embora esteja atualmente em 
reestruturação e disputa, devido à nova gestão política, ainda é um órgão que 
atua como uma ponte entre a sociedade civil e o acesso às políticas públicas e, 
nesse sentido, sua manutenção é de vital importância. 

Segundo a secretária Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, 
Priscilla Roberta Gaspar de Oliveira, este ano foi criado uma série de fóruns 
de debate, com reuniões mensais, para que sejam recebidas as demandas da 
sociedade civil. O primeiro fórum aconteceu em maio e teve como mote a 
Síndrome de Down. Uma das pautas que, segundo a secretária, será priorizada 
é a ampliação do mercado de trabalho, além da regulamentação da LBI, Lei 
Brasileira de Inclusão, instituída em 2015, lei nº 13.146. (SECRETARIA 
NACIONAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA).

6 APAE’S - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

Até o momento foi exposto o surgimento e fortalecimentos dos 
movimentos sociais objetivando maior fomento a elaboração e manutenção 
de políticas públicas que incluam as pessoas com deficiência. Destacou-
se seu protagonismo na luta por equidade e garantia de direitos básicos de 
vida e sociabilidade, conforme seu direito humano, como agente histórico 
ativo de sua própria trajetória. Nesse sentido, as APAE’s (Associação de Pais e 
Amigos dos Excepcionais) não podem ser ignoradas. Todos os movimentos, 
associações, leis, decretos e emendas citadas até o momento são fundamentais 
na luta por direitos sociais e legais, no entanto, será eleita a atuação das APAE’s 
como destaque de projeto que precisa ser fortalecido, mantido e disseminado 
em prol do direito de inclusão das pessoas com deficiência. 

A primeira APAE surgiu em 11 de dezembro de 1954, na cidade 
do Rio de Janeiro. São inclusive anteriores à Constituição de 1988 e antes 
mesmo que a Assistência Social fosse reconhecida como uma política pública 
de responsabilidade do Estado e um direito. Entre seus objetivos primários, 
consta programas de inclusão de pessoas com deficiência em qualquer espaço 
social. Hoje, segundo o website da Federação Nacional das APAE’s, em 
números, existem 2.201 APAE’s e entidades filiadas, presentes em 24 estados 
da federação. Essas unidades, juntas, atendem cerca de 250 mil pessoas 
com deficiência diariamente. Entre suas funções, está a colaboração com a 
capacitação dessas pessoas, bem como atendimentos – articulados aos setores 
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públicos – de saúde, educação, proteção e assistência social. (APAE BRASIL, 
s. a.)

Atuando como uma rede, as APAE’s são geridas pela Federação 
Nacional, seguida das Federação estaduais, os conselhos regionais e, por 
fim, cada unidade APAE. Esse escalonamento permite ampliar seu estatuto 
de funcionamento, comunicação, planejamento e mobilização social. Desse 
modo, todas as partes integrantes da rede, estão em constante contato e 
articulação.  Em 2019, foi criado um programa de censo nacional das APAE’s 
que integrariam, em um sistema online, programas, atividades, funcionários, 
gestão e dados institucionais de modo que toda rede esteja conectada e as 
informações de usuários sejam atualizadas e conferidas periodicamente, com 
maior precisão, a fim de otimizar a elaboração de propostas e de mobilização. 

Segundo a coordenadora nacional de assistência social, Ivone 
Maggioni Fiore, “protagonismo” é a palavra que define, por excelência, a 
criação da associação. Segundo ela “os mentores foram os pais e amigos das 
pessoas com deficiência que naquele momento estavam excluídos dos serviços 
oferecidos pelo Estado e pela sociedade organizada, como se a deficiência 
não fosse inerente à condição humana.” (FIORE, 2018, p. 71). Através de 
uma demanda, as APAE’s tornaram-se referência mundial e um movimento 
filantrópico reconhecido na luta pelo direito de inclusão da pessoa com 
deficiência. Sendo assim, a APAE atua onde existe, de acordo com Fiore, um 
vazio deixado pelas políticas públicas. 

É notório a participação efetiva do movimento APAE, como se 
denomina em seus estatutos, no sentido de elaborar, manter e fiscalizar 
programas que garantam que todos os direitos inerentes ao homem assistam, 
devidamente, as pessoas com deficiência em suas atividades educacionais, 
sociais, manifestações culturais e no exercício da cidadania, em todos os ciclos 
da vida, pois a APAE atende todas as faixas etárias. A luta consiste em tirar esses 
cidadãos da invisibilidade e do isolamento, garantindo que sejam respeitadas 
suas competências e habilidades, independente do tipo de deficiência que 
elas possuam. As APAE’s nasceram de um sentido de indignação pela falta de 
serviços especializados que atendessem não apenas as pessoas com deficiência, 
mas, suas famílias que, sobretudo, careciam de assistência para garantir um 
mínimo de qualidade de vida a seus familiares. (FIORE, 2018, p. 74-75).

7 Considerações finais

Desde a década de 1980, a partir dos movimentos sociais protagonizados 
pelas pessoas com deficiência e seus familiares, o contexto social no qual estão 
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inseridas sofreu profundas transformações, sobretudo com a redemocratização 
e ampliação dos direitos sociais. Mediante o aporte de novas leis e demais 
conquistas legais que garantiram o reconhecimento de igualdade inerente 
a pessoa humana, em suas múltiplas manifestações, a discriminação tende 
a retroceder. Mas, ainda há um longo caminho de luta e persistência. Os 
documentos oficiais que normatizam e estabelecem regras gerais à convivência 
social, não ignoram, teoricamente, as expansões econômicas derivadas 
dos processos de globalização em suas diversas manifestações. Dentre 
esses documentos destacou-se a Convenção Nacional para as Pessoas com 
Deficiênciae a própria Declaração Universal dos Direitos Humanos. 

Não obstante, a atuação de associações e órgãos como as APAE’s e 
o CONADE são fundamentais para garantir que as leis sejam cumpridas, 
mas, embora esses movimentos sejam uma grande conquista, ainda é 
necessário que a inclusão social passe, sobretudo, pela reeducação social, 
pelo reconhecimento. O espaço de debate, nas escolas, carece de fomento, à 
medida que os profissionais da educação sentem a ineficiência do ensino no 
que tange as práticas inclusivas. Não se trata apenas de evidenciar as leis que 
regulamentam o acesso ao ensino de qualidade, igualitário: é preciso que haja 
políticas públicas que garantam infraestrutura mínima nos espaços escolares, 
formação continuada para que os professores possam acompanhar os debates 
mais recentes e continuar estudando em seus processos de formação para que 
tenham condições básicas para receber os alunos com deficiência e garantir 
sua permanência na escola. 

Casos em que não há garantias de inserção de pessoas com deficiência 
geram debates em todas as áreas de sociabilidade. Existem debates no campo da 
justiça, da liberdade e segurança, inclusão social, mobilidade, saúde, relações 
familiares, mercado de trabalho, cultura e lazer, participação política e educação, 
dentre tantas outras áreas, que necessitam de processos transformadores para 
que possam contemplar a todos os indivíduos. Compreende-se que processos 
são morosos e necessitam de fomento constante para continuarem ativos, além 
de serem heterogêneos, pois são atrelados a indivíduos que se transformam 
no tempo e no espaço. Nesse sentido a atuação das pessoas com deficiência 
contribui, efetivamente, para que todos os processos de transformação em 
andamento, torna-se práticas cotidianas, especialmente, no que abrange a 
conscientização e, por conseguinte, a elaboração de práticas inclusivas.

Exemplo de áreas que necessitam de debates urgentes, destaca-se a Lei 
de Diretrizes e Bases, de 2017, que estabelece que todos devam ser educados 
em instituições escolares, mas, não consegue garantir que isso aconteça. Na 
práxis, os textos que legalizam as normas sociais não conseguem garantir que 
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todas as instruções normativas sejam concretizadas. A lei nº 7.853, 1989, 
estipula que todas as pessoas com deficiência tenham o pleno exercício de sua 
cidadania no que tange à educação, saúde, trabalho e lazer. O inciso III, do 
artigo 2º da mesma lei, estabelece o apoio, o empenho, a promoção e a adoção 
de medidas advindas do poder público no sentido de viabilizar e manter vagas 
de trabalho a pessoas com deficiência. Segundo Juliano, essa legislação está de 
acordo com o estipulado pela Organização Internacional do Trabalho (OIT) 
e é válida em todo o território nacional, bem como a criação das Leis de 
Cota para o serviço público (Lei 8.112/1990) e para o serviço privado (Lei 
8.213/1991) que reforçam a manutenção de espaços abertos de trabalho. No 
entanto, existem muitas pessoas com deficiência desempregadas, com média 
de salários baixos e com dificuldades em estudar e se capacitar (SANTOS, 
2014, p. 47). Resta a questão: porque isso acontece?

A resposta a essa questão parte de múltiplas interpretações sobre a 
sociedade, sobre os indivíduos que ela abarca, sobre o contexto político 
e econômico e sobre relações de poder, desiguais e discriminatórias, como 
menciona Therborn ao abordar a desigualdade existencial e material. No 
ambiente corporativo, em uma disputa de vaga, a pessoa com deficiência, 
independente das leis que a assistem, perdem espaço de trabalho, pois as 
empresas precisam adequar sua infraestrutura física, garantir espaço salubre 
de trabalho e capacitação profissionalizante adequada ao tipo de trabalho 
exercido. Todas essas mudanças são onerosas e muitas vezes, um candidato 
que não apresenta qualquer tipo de deficiência ganha a disputa pela vaga. 
Enfatiza-se que esse ponto pode ser analisado sobre perspectivas variadas, 
afinal, a taxa de desemprego no país atinge a todos os indivíduos, mas, o cerne 
da questão permanece: falta espaço de trabalho que atenda à todas as pessoas 
com deficiência, pois as disputas por vagas são desiguais, não pela falta de 
capacitação, mas, por discriminação.

Ao longo deste texto, torna-se evidente que a participação efetiva de 
pessoas com deficiência em movimentos sociais é fundamental para que os 
processos de transformação na sociedade mantenham-se em movimento. 
Desde a década de 1980, com a I Convenção Nacional de Pessoas com 
Deficiência, a ação social no Brasil foi fortalecida por constantes articulações 
sociopolíticas que conferem destaque à pessoa com deficiência. É notório 
que todo potencial de transformação ainda não foi atingido, pois, se fosse 
caso, inúmeros trabalhos que tratam dessa temática, sobretudo em caráter 
de denúncia, não seriam necessários. No entanto, a expressividade desses 
mesmos trabalhos atua, colaborativamente, consonantes aos movimentos 
sociais, no sentido de ajudar a fomentar a elaboração de políticas públicas, sua 
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manutenção e fiscalização. Mais que isso: o trabalho de cientistas políticos, 
agentes sociais, analistas contribuem para que o assunto tenha visibilidade 
e esteja sempre atento aos debates, às demandas expressas diretamente pela 
sociedade civil.  

O protagonismo da pessoa com deficiência, mostrou-se evidente, ao 
longo de todo o processo de debate, mobilização social e identificação de 
pautas sociais que contribuem na elaboração de políticas públicas. É através 
da observância dos ciclos de elaboração de tais políticas, a saber, definição 
de agenda, identificação das alternativas, avaliação das opções, seleção das 
opções, implementação e avaliação, como exposto, que a sociedade civil pode 
pressionar o Estado no sentido de reafirmar sua responsabilidade em promover 
a igual social. Como foi dito, promover a equidade social é primordial, uma 
vez que nesse processo, as especificidades são levadas em consideração no 
exercício pleno de direitos. 
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CAPÍTULO 6

A MEDIAÇÃO DE LUIS ALBERTO WARAT NOS 
MOVIMENTOS SOCIAIS: UMA POSSIBILIDADE 
POSITIVA DE TRANSFORMAÇÃO NO ÂMBITO 

SOCIAL EDUCACIONAL

Francisco Ribeiro Lopes1

1 Considerações iniciais

Civilização é, antes de mais nada, vontade de convivência.
(José Ortega y Gasset)

Transformação social são processos que acontecem a despeito de 
inúmeras individualidades de culturas de cada sociedade onde as 

novas perspectivas podem contribuir com um viés evolutivo realizando uma 
sociabilidade cooperativa e transformativa bem como fomenta os atores sociais 
na busca por uma participação cidadã no âmbito educacional.

Nessa senda, a amplitude do todo se faz necessário para decisões amplas 
e harmoniosas onde os movimentos sociais e a mediação de Luis Alberto Warat 
se comunicam perfeitamente dando voz e possibilidades na busca constante 
por dias melhores na (re)construção de um viés harmônico, respeitoso e tendo 
o diálogo como sua principal ferramenta.

A partir dessa concepção e da mudança sendo enfrentados/encarados 
pela coletividade se constituem contornos denominados movimentos 
sociais. (TOURAINE, 1999). Nesse mesmo contexto, enaltece que com 
o agravamento das questões sociais, em virtude da desigualdade social 

1 Mestrando em Direito pela Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões 
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ocasionando a miserabilidade e a ineficácia das políticas de inclusão social 
decorre de uma categoria social resolver essas situações que acarretam em 
inúmeras perdas. (GOHN, 2010).

Com isso, estamos diante de uma série de alterações que advertem 
a realidade socialmente arquitetada na modernidade sendo que há uma 
decadência das ideologias tradicionais e dos sistemas de valores a elas 
catalogadas sendo que os indivíduos perceberam que haviam sido rebaixadas 
no significado da sua vida em categorias sustentáveis de dignidade. (WARAT, 
1994).

A mediação de Luís Alberto Warat e os movimentos sociais apresentam 
a capacidade de empoderar os atores sociais na busca por efetivar direitos 
na construção de uma sociedade participativa e ciente do seu papel, ou seja, 
superar as barreiras e desempenhar um importante papel social e estimular a 
cidadania responsável e promover a cultura da paz. Dessa forma, a mediação de 
Warat e os movimentos sociais podem realizar um processo de transformação 
social no âmbito educacional?

Para responder tal situação utilizou-se o método dedutivo de acordo 
com o entendimento clássico, que parte do geral para a especificidade 
temática, a técnica de pesquisa é bibliográfica e procedimento observacional 
e monográfico. Assim, a mediação de Luís Alberto Warat e os movimentos 
sociais podem ser ferramentas/atitudes de uma transformação cidadã e 
emancipadora para enfrentar as dificuldades em tempos difíceis que carecem 
de boas práticas para a harmonização da sociedade moderna.

2 Os Movimentos Sociais e seu papel educacional e transformador na 
construção da cidadania participativa

Importante mencionar que os movimentos sociais são essenciais para 
uma participação efetiva da sociedade bem como realiza uma transformação 
efetiva em prol de assuntos pertinentes do nosso cotidiano.

Para conceituar os movimentos sociais é necessário ressaltar que são 
características e conjuntos pertencentes a diferentes camadas da sociedade e 
de diferentes classes que possuem vontade de modificar posições e estruturas 
em prol da coletividade. Para realizar uma conceituação breve a autora Gohn 
define os movimentos sociais como

ações coletivas de caráter sociopolítico, construídas por atores sociais 
pertencentes a diferentes classes e camadas sociais. Eles politizam suas 
demandas e criam um campo político de força social na sociedade civil. Suas 
ações estruturam-se a partir de repertórios criados sobre temas e problemas em 
situações de conflitos, litígios e disputas. As ações desenvolvem um processo 
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social e político-cultural que cria uma identidade coletiva ao movimento, a 
partir de interesses em comum. Esta identidade decorre da força do princípio 
da solidariedade e é construída a partir da base referencial de valores culturais 
e políticos compartilhados pelo grupo. (GOHN, 1995, p. 44).

Os movimentos sociais estão sujeitos a uma conjuntura de formação, 
composição, coordenação e consolidação, não podendo ter uma data de criação, 
embora possa eleger fatos marcantes como procedimentos significativos dos 
movimentos. Para o autor Castells, os movimentos sociais são reflexos dos 
desafios positivos e/ou negativos da sociedade, agrega-se

Movimentos sociais são ações coletivas com um determinado propósito cujo 
resultado tanto em caso de sucesso como de fracasso, transforma os valores 
e instituições da sociedade. [...] Não existem movimentos sociais ‘bons’ ou 
"maus", progressistas ou retrógrados. São eles reflexos do que somos, caminhos 
de nossa transformação, uma vez que a transformação pode levar a uma gama 
variada de paraísos, de infernos ou de infernos paradisíacos. (CASTELLS, 
2002, p. 20).

Nesse contexto, os movimentos sociais assinalam para significativas 
mudanças nas relações sociais e de poder na sociedade por meio da formação 
de atores, criação de uma utopia e delimitação de adversários num dado 
campo societal. (TOURAINE, 1999). Segundo Ricci 

A era da participação parece ter chegado ao seu final marcada pela 
institucionalização precoce. Mais que isso: o processo de redemocratização 
que deu vazão às múltiplas demandas sociais que, por sua vez, constituíram 
uma enorme quantidade de movimentos sociais, foi revelando, pouco a 
pouco, as insuficiências de elaboração desses movimentos, na medida em 
que vários governos (locais e estaduais) agendaram a construção de uma nova 
institucionalidade pública, muitas vezes motivada pelas próprias demandas 
expressas pelas lideranças populares. A cultura política que sustentava e dava 
identidade aos movimentos sociais impediu-os de tomar para si um tema que 
parecia estar diretamente vinculado à sua vocação: a gestão pública. (RICCI, 
2006, p. 16-17).

Para Castells,
podemos estar observando a ascensão de novas formas de transformação social. 
E se elas forem diversas em suas práticas graças a diferenças de contextos, 
poderemos sugerir algumas hipóteses sobre a interação entre cultura, 
instituições e movimentos. (CASTELLS, 2013, p. 49).

É a partir da autonomia da sociedade civil que se pode alcançar 
uma perspectiva de futuro em âmbito coletivo. A autora Warren destaca a 
necessidade de fortalecer e incentivar a sociedade civil na administração 
pública colaciona-se:

Trata-se de empoderar e capacitar a sociedade civil para participar na esfera 
pública estatal, negociando e colocando os interesses e reivindicações 
da sociedade civil, resguardando a autonomia de suas concepções e 
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posicionamentos. Está, pois, emergindo um movimento cidadão crítico, já 
não mais com um projeto de poder para controle do Estado, mas com um 
projeto de controle social pela cidadania em relação às questões nacionais de 
interesse público, o que alguns movimentos populares denominam de “projeto 
de nação”. (WARREN, 2008, p. 14).

Destaca-se que os movimentos sociais possuem um importante papel 
na (re)construção de ações políticas criativas, autônomas e de reflexões a 
partir de um contexto de liderança sistematizando valores e entendimentos 
organizando projetos e intervenções na vida social coletiva.

O prestígio social é derivado então de uma ordem intersubjetiva que 
reconhece que determinados membros contribuem de forma diferenciada 
para a reprodução da vida social. Portanto, estruturas de classe e de status 
social constituem obstáculos para a participação paritária, representando 
supostamente distintas ordens de subordinação. Apesar de representarem 
analiticamente distintas ordens de subordinação, em geral, a injustiça advinda 
do não-reconhecimento é acompanhada pela má-distribuição e vice-versa. 
(MATOS, 2004, p. 152).

Os movimentos sociais não podem ser vistos no formato unitário e/
ou isolado bem como sua composição com relação aos atores, movimentos 
distintos que atuam de forma sistematizada buscam convergências e refazem 
as fronteiras do campo político. (SLATER, 2000).

Nesse contexto, o sentimento de pertencimento social são situações 
que fortalecem e emancipam os movimentos sociais, ou seja, é uma harmonia 
entre pensar, agir e respeitar dos participantes sendo respeitados suas posturas 
e pensamentos. Dito isso, transforma os indivíduos e inclui os excluídos 
havendo uma construção civilizatória de humanização e não para o mercado, 
sendo reconhecidos como resistência na busca por ética na política e na 
sociedade como um todo. (GOHN, 2010).

Gohn, elucidando que os movimentos sociais são inovações 
socioculturais, cita:

Na realidade histórica, os movimentos sempre existiram, e cremos que sempre 
existirão. Isso porque representam forças sociais organizadas, aglutinam 
as pessoas não como força-tarefa de ordem numérica, mas como campo de 
atividades e experimentação social, e essas atividades são fontes geradoras de 
criatividade e inovações socioculturais. A experiência da qual são portadores 
não advém de forças congeladas do passado – embora este tenha importância 
crucial ao criar uma memória que, quando resgatada, dá sentido às lutas 
do presente. A experiência recria-se cotidianamente, na adversidade das 
situações que enfrentam. Concordamos com antigas análises de Touraine, em 
que afirmava que os movimentos são o coração, o pulsar da sociedade. Eles 
expressam energias de resistência ao velho que oprime ou de construção do novo 
que liberte. Energias sociais antes dispersas são canalizadas e potencializadas 
por meio de suas práticas em “fazeres propositivos”. Os movimentos realizam 
diagnósticos sobre a realidade social, constroem propostas. Atuando em redes, 
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constroem ações coletivas que agem como resistência à exclusão e lutam pela 
inclusão social. (GOHN, 2011, p. 336).

Os movimentos sociais possuem autonomia empoderando e 
incentivando as pessoas sendo que em muitos momentos começam na rede 
social e posteriormente ocupam espaços públicos para se reunirem, tais como: 
praças, avenidas e frente de órgãos públicos com intuito de mostrar a sua 
contrariedade ou sua aceitação em face de tal situação. Nessa perspectiva 
Castells ressalta que “o espaço de autonomia é a nova forma espacial dos 
movimentos sociais em rede.” (CASTELLS, 2013, p. 165).

A autora Melucci elucida que os movimentos sociais evidenciam os 
problemas gerais podem ser (re)vistos, cita-se:

Os movimentos sociais constituem aquela parte da realidade social na qual as 
relações sociais ainda não estão cristalizadas em estruturas sociais, onde a ação 
é a portadora imediata da tessitura relacional da sociedade e do seu sentido. 
Ao menos para mim, eles não constituem um simples objeto social e sim uma 
lente através da qual problemas mais gerais podem ser abordados. Estudar os 
movimentos sociais significou para mim questionar a teoria social e lidar com 
questões epistemológicas tais como: o que é a ação social? Como as pessoas 
se interrelacionam? O que significa ser um observador? Em que sentido o 
conhecimento pode ser crítico? (MELUCCI,1994, p. 155). 

Uma importante pesquisa realizada pela principal plataforma de 
conteúdos e mobilização sobre inovações educacionais no Brasil, denominada 
Organização Porvir, trouxe que os estudantes brasileiros estão inseridos nos 
movimentos sociais apresentando uma preocupação em várias concepções na 
sociedade bem como a educação cidadã. Para tal informação o gráfico aponta 
a participação de estudantes do ensino médio que pertencem a movimentos 
sociais e suas preocupações em prol da sociedade moderna. (OLIVEIRA, 
2017).

Fica visível no diagnóstico apontado, que as manifestações públicas 
através de carreatas, passeatas, etc, apresentam uma maior adesão com um 
percentual de 35,5% e o abaixo-assinado vem logo depois com um percentual 
de 27,3% sendo uma das ferramentas utilizadas pelos movimentos sociais 
para alcançar seus anseios e/ou demonstrar sua insatisfação com o tratamento 
da educação em nosso país.
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Fonte: OLIVEIRA, 2017, s.p.

A análise foi realizada entre setembro e novembro de 2016 quando 
houve movimentos de ocupação onde os trabalhos de campo trouxeram um 
diagnóstico de 1.551 jovens de 15 a 19 anos da pesquisa mostra que estão 
dispostos a se posicionar e questionar o mundo a sua volta. Nesse contexto, se 
pode mencionar que os estudantes de ensino médio estão se preocupando com 
as diretrizes e andamentos que a educação em nosso país vem se efetivando, 
ou seja, os movimentos sociais possuem essa característica de reivindicação em 
prol do coletivo demonstrando uma (re)construção que pode ser feita a partir 
de todos.

É forçoso salientar que os novos movimentos têm por fundamento 
equilibrar e harmonizar o conjunto social e seus órgãos, como preceitua 
Warren

Almejam atuar no sentido de estabelecer um novo equilíbrio de forças entre 
Estado (aqui entendido como o campo da política institucional: o governo, os 
partidos e os aparelhos burocráticos de dominação) e sociedade civil (campo 
da organização social que se realiza a partir das classes sociais ou de todas as 
outras espécies de agrupamentos sociais fora do Estado enquanto aparelho), 
bem como no interior da própria sociedade civil nas relações de força entre 
dominantes e dominados, entre subordinantes e subordinados. (WARREN, 
1996, p. 49-50).

Dito isso os movimentos sociais e a educação promovem uma visão 
ampla de mundo, um processo de perpetuação da cultura e uma atividade 
sistemática de interação entre seres sociais. Para Brandão (2007, p. 73), a

Educação é uma prática social (como a saúde pública, a comunicação social, 
o serviço militar) cujo fim é o desenvolvimento do que na pessoa humana 
pode ser aprendido entre os tipos de saber existentes em uma cultura, para a 
formação de tipos de sujeitos de acordo com as necessidades e exigências de 
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sua sociedade, em um momento da história de seu próprio desenvolvimento. 

A partir dessa perspectiva a educação deve consentir a construção 
crítica da interpretação do mundo, esse construir deve ser democratizado, ou 
seja, a todos os atores necessitam de oportunidades de acesso ao conhecimento 
e informação, para que seus conceitos possam representar suas vontades livres, 
conscientes. Os movimentos sociais possuem essa relevância proporcionando 
condições aos sujeitos de se manifestarem e lutarem a partir de vidas distintas, 
mas com propósitos semelhantes.

Destaca-se uma reflexão do professor Luís Alberto Warat onde enaltece 
que o ser (homem) como um ator social “diante de um emaranhado de 
alarmantes alterações que ameaçam a realidade socialmente construída na 
modernidade”, sendo que todas essas mudanças levam a “uma encruzilhada 
de caminhos: o ser e o não ser da humanidade”. (WARAT, 1994, p. 97)

Nesse passo, ressalta-se que os movimentos sociais em prol da educação 
através de jovens preocupados na construção de um ambiente educacional 
transformador podem ter um importante aliado para incentivar essa evolução 
sendo a mediação de Luís Alberto Warat uma metodologia que harmoniza e 
efetiva esse desafio.

3 A mediação em Luis Alberto Warat: construindo pontes na efetivação 
de novos caminhos

A mediação de Luís Alberto Warat incentiva e proporciona a 
transformação dos atores sociais evidenciando que o diálogo e a compreensão 
dos conflitos devem ser tratados de forma positiva e evolutiva realizando o 
empoderamento dos conflitantes. Nessa perspectiva, a mediação de Warat 
vem com intuito de desmistificar o procedimento tradicional realizando 
um papel educacional e social de extrema relevância proporcionando que os 
conflitantes consigam restabelecer o diálogo e buscar a melhor decisão para 
suas angústias e anseios.

Dessa forma, a mediação waratiana possui a intenção de resgatar 
esses sentimentos uma vez que é regada de carinho, solidariedade, afeto, 
respeito às diferenças e possui o intuito de promover a paz social por meio da 
transformação dos conflitos. Para Warat, o indivíduo tem por característica 
seguir o comportamento cultural vivenciado, a isto agrega-se

Os indivíduos tendem a reproduzir os atos sociais passados nos processos de 
interação. O comportamento humano se encontra ligado ao sistema cultural 
precedente. A experiência se desenvolve num âmbito já plasmado, vinculadas 
a mensagens anteriores que a guiam- vale dizer, que a rede de comunicação 
do grupo proporciona o armazenamento de uma programação da conduta. 
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Os atos que podem se considerar espontâneos, livres, não programados por 
algum sistema de signos, são muito mais reduzidos do que se acredita, e se 
desenvolvem também sob a influência da informação entesourada. (WARAT, 
2009, p. 20).

Imperioso mencionar, que a melhor forma de realização da democracia 
e dos direitos humanos é através da mediação, sendo um mecanismo de 
exercício da cidadania, na medida em que educam e auxiliam os atores sociais 
envolvidos no conflito a tomarem decisões, sem a interferência de terceiros que 
deliberem por elas fomentando a cultura da paz e enaltecendo a necessidade 
de práticas construtivas para uma harmonização e mudança nas questões 
conflituosas.

Em seu magistério menciona que o instituto da mediação supera a 
litigiosidade da era moderna, marcada pela cultura do litígio e pela busca 
da verdade. Verdade esta que para o Autor era imaginária da magistratura, e 
que não levava em consideração que o querer das partes podia ser diferente 
do querer decidido (WARAT, 1998).

Para Warat, a mediação é o instrumento que adequará a criação 
de uma atmosfera de confiança e respeito entre os sujeitos onde o estado 
emocional das pessoas serão poupados, diferente do que ocorreria em um 
processo judicial tradicional. Nesse contexto a transdisciplinariedade na 
mediação é um fator importante para entender o conflito, como fortifica o 
renomado Warat (2018, p. 17):

É digno de destacar-se que a estratégia mediadora não pode ser unicamente 
pensada em termos jurídicos. É uma técnica ou um saber que pode ser 
interpretado nas mais variadas instancias. Estou pensando nas possibilidades 
da mediação na psicanálise, na pedagogia, nos conflitos policiais, familiares, de 
vizinhança, institucionais e comunitários em seus vários tipos. Em termos de 
autonomia, cidadania, democracia e direitos humanos, a mediação pode ser 
vista como a melhor forma de realização.

Assim, o instituto da mediação incentiva e enaltece uma nova 
perspectiva de visão humana de mundo e a transdiciplinaridade é extremamente 
perfeita nessa importante construção social.

Na perspectiva de um futuro em um ambiente cooperativo que 
estimula novas condutas que condizem com uma sociedade contemporânea 
que carece e precisa de bons exemplos para se alcançar uma sociedade 
equilibrada, ou seja, a partir de comportamentos visando o coletivo se 
consegue harmonizar os sujeitos de uma sociedade complexa que necessita 
de decisões mais humanizadas.

Além disso, aprender a conhecer significa que o conhecimento não 
deve ser entendido como algo completo e acabado, mas sim conhecer é um 
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processo dinâmico e contextualizado logo é necessário adaptá-lo as demandas 
individuais e coletivas. Warat esclarece a necessidade de um momento de 
autoconhecimento, o retorno ao equilíbrio e (im)possibilidade de entender e 
compreender o outro, colaciona-se:

A mediação, como terapia do reencontro amoroso, parte da ideia de que os 
processos de amor e desamor se encontram na vida de toda pessoa; que os 
vínculos afetivos formam parte de sua socialização e contribuem para o seu 
bem estar, ou sua infelicidade no dia a dia, sendo um componente estrutural 
no desenrolar dos conflitos e na possibilidade de estabelecer com o outro uma 
diferença neles. (WARAT, 2004, p. 75).

Nesse passo, a busca por tratamento dos conflitos sociais necessita do 
auxílio de todos, e percebe-se que na mediação de Luís Alberto Warat 
podemos sonhar com uma sociedade mais ciente do seu papel bem como 
fomentar uma maturidade social em que o respeito, a educação e o diálogo 
são pilares essenciais para sociedade mais evoluída e ciente do seu papel.

A mediação waratiana se confirma como um caminho viável, acessível 
e de grande valia para tratar os conflitos de forma afetuosa e compassiva, 
enaltece:

O grande segredo, da mediação, como todo segredo, é muito simples, tão 
simples que passa desapercebido. Não digo tentemos entendê-lo, pois não 
podemos entendê-lo. Muitas coisas em um conflito estão ocultas, mas podemos 
senti-las. Se tentarmos entendê-las, não encontraremos nada, corremos o risco 
de agravar o problema. [...] Para mediar, como para viver, é preciso sentir 
o sentimento. O mediador não pode se preocupar por intervir no conflito, 
transformá-lo. Ele tem que intervir sobre os sentimentos das pessoas, ajudá-las 
a sentir seus sentimentos, renunciando a interpretação. [...] Os conflitos nunca 
desaparecem, se transformam; isso porque, geralmente, tentamos intervir sobre 
o conflito e não sobre o sentimento das pessoas. Por isso, é recomendável, 
na presença de um conflito pessoal, intervir sobre si mesmo, transformar-se 
internamente, então, o conflito se dissolverá (se todas as partes comprometidas 
fizerem a mesma coisa). [...] Os sentimentos sente-se em silêncio, nos corpos 
vazios de pensamentos. As pessoas, em geral, fogem do silêncio. Escondem-se 
no escândalo das palavras. Teatralizam os sentimentos, para não senti-los. O 
sentimento sentido é sempre aristocrático, precisa da elegância do silêncio. As 
coisas simples e vitais como o amor entende-se pelo silêncio que as expressam. 
A energia que está sendo dirigida ao ciúme, à raiva, à dor tem que se tornar 
silêncio. A pessoa, quando fica silenciosa, serena, atinge a paz interior, a não 
violência, a amorosidade. Estamos a caminho de tornarmo-nos liberdade. Essa 
é a meta mediação. (WARAT, 2004, p. 424).

Dito isso, o instituto da mediação possui um cunho de valorizar os 
conflitantes e dar a devida atenção ao conflito, sendo através de diálogo franco 
e verdadeiro se pode chegar a uma decisão construtiva e evolutiva.

O instituto da mediação deve ser vista como uma nova oportunidade de 
constituir um diálogo verdadeiro e natural, em que ambas as partes cheguem 
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por suas próprias convicções a uma alternativa benéfica de resolver o conflito. 
Dessa forma, pode-se dizer que a mediação surge com uma alternativa 
importantíssima ao acesso à justiça, sendo que na sua aplicação supera-se muito 
mais do que o conflito trazido à tona, mas se restabelece uma convivência 
harmônica e saudável entre as partes conflitantes. (LOPES; COITINHO, 
2018, p. 170).

Dessa forma, os meios tradicionais não conseguem dar o suporte para 
os conflitos atuais, a sociedade contemporânea necessita de novos elementos 
para uma plausível solução de seus anseios e a mediação de Luís Alberto Warat 
é uma possibilidade viável. Nessa senda, o instituto da mediação possui um 
crescimento interior, com sensibilidade e o respeito à cidadania, como elucida 
Warat

A mediação é:
A inscrição do amor no conflito
Uma forma de realização da autonomia
Uma possibilidade de crescimento interior através dos conflitos
Um modo de transformação dos conflitos a partir das próprias identidades
Uma prática dos conflitos sustentada pela compaixão e pela sensibilidade
Um paradigma cultural e um paradigma específico do Direito
Um modo particular de terapia
Uma nova visão da cidadania, dos direitos humanos e da democracia. (WARAT, 
2004, p. 67).

Assim, o instituto da mediação vem ultrapassando barreiras e 
exercendo um importante papel social, enaltecendo a cidadania responsável 
sendo um importante estímulo social bem como promover a cultura da paz e 
a cooperação em prol do coletivo.

É fortalecendo os laços que se fomenta o resgate do diálogo, 
compreensão e se colocar no lugar do outro, incentivando uma perspectiva 
positiva como bem esclarece Luis Alberto Warat quando menciona que a 
mediação é a terapia do reencontro amoroso.

A mediação, como terapia do reencontro amoroso, parte da ideia de que os 
processos de amor e desamor se encontram na vida de toda pessoa; que os 
vínculos afetivos formam parte de sua socialização e contribuem para o seu 
bem estar, ou sua infelicidade no dia a dia, sendo um componente estrutural 
no desenrolar dos conflitos e na possibilidade de estabelecer com o outro uma 
diferença neles. (WARAT, 2004, p. 75).

Dessa forma, o instituto da mediação possui um papel fundamental na 
transformação social onde a realidade contemporânea exige que o direito se 
adapte as novas realidades sociais e a construção de uma nova cultura em prol 
do coletivo sendo uma importante característica da sociedade moderna que 
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cada vez mais necessita de alternativas viáveis e eficazes frente às demandas 
conflituosas.

4 Considerações finais

A mediação de Luís Alberto Warat e os movimentos sociais podem 
caminhar juntos para uma transformação social bem como fomentar o 
empoderamento dos atores sociais para novas e possíveis mudanças na 
sociedade. Nesse sentido, a mediação de Warat e os Movimentos Sociais 
podem apresentar mudanças significativas a vida dos atores sociais elencando 
uma cidadania participativa e ciente do seu papel, ou seja, é necessário 
encorajar e fomentar posturas diferentes para uma sociedade que carece de 
novas alternativas na (re)construção de uma sociedade mais envolvida nas suas 
questões individuais e coletivas.

No primeiro momento trouxe os movimentos sociais na construção 
transformativa como uma ferramenta de cidadania e posteriormente 
evidenciou a mediação de Luís Alberto Warat para efetivação de novas posturas 
para alcançar decisões mais equilibradas e/ou proporcionar o restabelecimento 
do diálogo muitas vezes perdidos pela cultura adversarial.

Salientam-se que a mediação de Luís Alberto Warat e os movimentos 
sociais em âmbito educacional são importantes ferramentas na busca por uma 
sociedade mais autônoma, ciente do seu papel e empodera os sujeitos a uma 
cidadania responsável.Nessa perspectiva a mediação de Warat e os Movimentos 
Sociais podem harmonizar almejando uma transformação e evolução social, 
ou seja, evidencia que os sujeitos são capazes de se manifestarem de forma 
positiva e construtiva através da mediação.

Para Luís Alberto Warat a emancipação de toda a postura que seja a 
favor da sociedade e da vida são formas de organização social com intuito de 
harmonizar as demandas realizando uma educação cidadã. Os movimentos 
sociais possuem a voz de perseverar sobre os problemas gerais e a mediação 
de Warat tem como uma das características incentivar o diálogo franco 
fomentando que os atores sociais são livres para chegarem ou não a um fator 
comum.

Os ruídos de comunicação podem acontecer em qualquer setor 
e a mediação waratiana e os Movimentos Sociais são pontes positivas para 
alcançarmos uma cidadania participativa, efetiva e ciente do seu protagonismo 
social.

Nesse contexto, os movimentos sociais empoderam os estudantes na 
edificação de novos e melhores parâmetros no âmbito escolar bem como a 
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mediação de Luís Alberto Warat que através do diálogo positivo harmoniza 
as ideias e expectativas viáveis que englobam novas culturas para decisões 
mais equilibradas no ambiente educativo causando a verdadeira e esperada 
transformação social vislumbrando um espaço evolutivo.

Dito isso, os movimentos sociais e a mediação de Warat auxiliam 
os indivíduos a encontrar nas diferenças os interesses em comum, ou seja, 
entendendo que é necessário para o reconhecimento dessas diferenças haver 
novos caminhos que viabilizem uma boa administração das controvérsias. 
Assim, a mediação de Warat e os movimentos sociais podem garantir a todos 
o direito a ter direitos, o direito de decidir seus problemas e, além disso, a 
cultura de empoderar os atores sociais a dirimirem seus conflitos, angústias e 
anseios na construção de uma sociedade transformativa e cooperativa em prol 
da coletividade.

Dessa forma, a mediação de Warat e os Movimentos sociais podem 
somar para sociedade contemporânea onde as relações devem ser tratadas de 
forma humana e a mediação possui um papel fundamental na busca por uma 
sociedade mais equilibrada e ciente do seu papel participativo, evolutivo e 
transformativo.
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CAPÍTULO 7

AS (NOVAS) IDENTIDADES DOS MOVIMENTOS 
SOCIAIS: A HIPERCONECTIVIDADE COMO 

MOVIMENTO (A)PARTICIPATÓRIO

Gabriel Henrique Hartmann1

1 Considerações iniciais

Quem habita este planeta não é o Homem, mas os homens. 
A pluralidade é a lei da Terra.

(Hannah Arendt)

Introduzidos em uma geração de hiperconectados, as identidades 
perpassam por um processo de (re)construção. Não mais baseados 

na coletividade, mas progressivamente conectados às suas individualidades. 
Essa reconfiguração de identidades influencia nas mais diversas formas os 
movimentos sociais.

Com a sociedade em rede, indivíduos tornaram-se fragmentados e 
isolados. Por este fato, procura-se responder ao seguinte problema: de que 
forma os movimentos sociais irão se constituir com a (re)configuração de 
identidades, em uma sociedade progressivamente conectada?

Tratar da (re)configuração de identidades, de movimentos sociais e do 
pós-modernismo baseado na hiperconectividade, é falar da contemporaneidade. 
Embora pretenda-se responder satisfatoriamente ao problema proposto, 
utilizando-se de teorias contemporâneas acerca das temáticas, a intenção 
principal não é solucionar ou dar uma solução concreta ou exata ao problema, 
pois a temática não será exaurida, visto as complexidades da sociedade atual e 

1 Mestrando do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Direito - Mestrado e Doutorado da 
Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões (URI), Campus Santo Ângelo/
RS. Bolsista do Programa de Suporte à Pós-Graduação de Instituições Comunitárias de Ensino 
Superior (CAPES/PROSUC). Bacharel em Direito pelas Faculdades Integradas Machado de Assis 
(FEMA), Santa Rosa/RS. gabrielh.hartmann@hotmail.com
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suas constantes reconfigurações.
Para isso, a presente pesquisa utiliza-se do método de abordagem 

dedutivo, pois parte do estudo dos movimentos sociais para a (re)configuração 
da identidade dos indivíduos com a hiperconectividade. Também, perpassa 
por um método epistemológico crítico-dialética, visto que almeja examinar 
o fenômeno das redes na(re)construção da identidade dos indivíduos e sua 
influência na (re)formulação dos movimentos sociais.

O presente texto está subdividido em três títulos principais, os quais 
nortearão os debates. No primeiro, serão enfatizadas as identidades na 
pós-modernidade, perpassando-se por um debate histórico e conceitual da 
formação identitária, com autores como Kathryn Woodward, Stuart Hall e 
Anthony Giddens.

No segundo título, dar-se-á relevância aos movimentos sociais. Para 
isso, tem-se a necessidade de apresentar uma construção histórica e conceitual 
acerca dos movimentos sociais, trazendo consequentemente, diferenças e 
nomenclaturas essenciais à sua compreensão. A construção bibliográfica 
perpassa por Maria Glória Gohn, Michel Maffesolie Ilse Scherer-Warren.

No terceiro título será debatido bibliograficamente a (re)configuração 
dos movimentos sociais na hiperconectividade. Serão enfatizados os 
movimentos sociais em uma era de constante conectividade, apresentando as 
formas de participação, ou mesmo de mobilização. Outrossim, serão utilizados 
como principais autores Pierre Lévy, Manuel Castells e Ilse Scherer-Warren.

2 A (re)construção de identidades na pós-modernidade

A identidade está em constante transformação. Embora se tenha esta 
compreensão, a transformação identitária natural tem sido impulsionada pela 
sociedade em rede e pela hiperconectividade. Falar em movimentos sociais na 
sociedade em rede, não terá sentido sem antes demonstrar a transformação 
identitária na pós-modernidade.

A questão identitária tem sido discutida na atualidade, principalmente 
pelo ressurgimento de identidades e a fragmentação do indivíduo moderno. A 
‘crise’ identitária é vista como um processo amplo de mudança, deslocando-
se estruturas e processos centrais das sociedades modernas. A importância 
de analisar a questão identitária, ganha importância significativa nesta 
pesquisa, visto que, “só podemos compreender os significados envolvidos 
nesses sistemas se tivermos alguma idéia sobre quais posições-de-sujeito eles 
produzem e como nós, como sujeitos, podemos ser posicionados em seu 
interior.” (WOODWARD, 2000, p. 17).
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Há deste modo, três concepções muito distintas de identidade, que 
representam inclusive a evolução identitária. O sujeito do Iluminismo o 
tinha como centro, único e dotado de razão, consciência e ação. Era uma 
concepção individualista, pois o centro do eu era a identidade de uma pessoa. 
Distinto disso era constituído o sujeito sociológico. O sujeito sociológico 
refletia as complexidades do mundo moderno. O sujeito não era mais 
autossuficiente, mas constituído pela relação com as outras pessoas. O sujeito, 
antes constituído de modo unificado e estável, fragmentou-se. Esse processo 
conduz ao sujeito pós-moderno, “a identidade torna-se uma “celebração 
móvel”: formada e transformada continuamente em relação às formas pelas 
quais somos representados ou interpretados nos sistemas culturais que n//os 
rodeiam.” (HALL, 2006, p. 12-13).

Com a evolução da identidade, redescobriu-se que o indivíduo não 
pode mais viver isolado, mas deve estar ligado a cultura, a comunicação, ao 
lazer, a moda, a uma comunidade. O indivíduo não tem mais as características 
da idade média. O estar-junto é fundamental. Por este fato:

Antes de qualquer outra determinação ou qualificação ele consiste nessa 
espontaneidade vital que assegura a uma cultura sua força e sua solidez 
específicas. Em seguida, essa espontaneidade pode se artificializar, quer dizer, 
se civilizar e produzir obras (políticas, econômicas, artísticas) notáveis. Sempre 
será necessário, entretanto, mesmo que seja apenas para apreciar suas novas 
orientações (ou re-orientações), retornar à forma pura que é o “estar junto à 
toa”. Com efeito, isso pode servir de pano de fundo, de elemento revelador 
para os novos modos de vida que renascem sob nossos olhos. Nova rodada do 
jogo que diz respeito à economia sexual, à relação com o trabalho, à repartição 
da palavra, ao tempo livre, à solidariedade nos reagrupamentos de base. 
(MAFFESOLI, 1998, p. 115).

A civilização moderna se homogeneizou e racionalizou-se em excesso. 
Progressivamente a heterogeneidade ganhou espaço. Ao invés da razão soberana, 
afirmava-se constantemente o sentimento de fazer parte, “confrontando com 
uma tediosa tranquilização da existência, aquilo que Durkheim chamava de 
efervescência como elemento estruturante de toda comunidade retorna em 
bloco para o proscênio da cena social.” (MAFFESOLI, 2010, p. 32).

Uma identidade unificada, completa, segura e coerente é fantasia. 
Com a multiplicação dos sistemas de representação cultural e significação, 
a identidade é confrontada pela multiplicidade cambiante e desconcertante. 
Com a globalização, a vida torna-se intermediada por aspectos globais. Com 
isso, “as identidades se tornam desvinculadas – desalojadas – de tempos, 
lugares, histórias e tradições específicos e parecem “flutuar livremente”. Somos 
confrontados por uma gama de diferentes identidades [...].” (HALL, 2006, p. 
75).
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O mundo se estende muito além dos domínios das atividades 
individuais e dos compromissos pessoais (GIDDENS, 2002). A identidade 
forma-se pela relação entre o eu e a sociedade, ou seja, “o sujeito ainda tem um 
núcleo ou essência interior que o “eu real”, mas este é formado e modificado 
num diálogo contínuo com os mundos culturais “exteriores” e as identidades 
que esses mundos oferecem.” (HALL, 2006, p. 11).

Com a dispersão das pessoas pelo mundo, produzem-se identidades 
que são (re)construídas e localizadas em diferentes lugares e por diferentes 
locais. Com isso, pode-se observar que a identidade é marcada pela diferença. 
Justamente por esse fato, “novas identidades podem ser desestabilizadas, mas 
também desestabilizadoras.” (WOODWARD, 2000, p. 22).

A identidade com os tempos modernos mudou sua forma e conteúdo. A 
identidade para os peregrinos era uma questão de ‘como chegar a determinado 
destino’. Atualmente, a questão identitária, perpassa pelas opções em escolher 
o caminho mais fácil “e mudar de direção antes que a estrada à frente se torne 
intransitável, ou que o funcionamento da estrada seja reprojetado, ou que o 
destino escolhido seja movido para outro lado ou perca o brilho.” (BAUMAN, 
2008, s.p.).

A questão identitária é tratada pelo famoso pintor espanhol Salvador 
Dalí, em um dos seus mais famosos quadros. Pintado em 1943, a Criança 
geopolítica assistindo o nascimento de um novo homem traz à tona a (re)
construção identitária. Pintado pós Segunda Guerra Mundial, representa 
um novo homem que está por vir. Em tempos incertos, o homem que nasce 
no continente norte-americano, demonstra a força do sistema capitalista na 
formação identitária. Coaduna-se com isso a conclusão de Habermas, que 
trata a crise de identidade como uma crise de legitimação (HABERMAS, 
2002).

As sociedades globalizadas, multiculturais e complexas tendem a formar 
identidades progressivamente plurais. Assim, embora configure um campo 
heterogêneo de forças sociais, representando multiplicidade e diversidade, 
“está preferencialmente relacionada à esfera da defesa da cidadania e suas 
respectivas formas de organização em torno de interesses públicos e valores, 
incluindo-se o de gratuidade/altruísmo.” (SCHERER-WARREN, 2006, p. 
110).

A identidade em uma óptica globalizadora, não traz somente fatalidades 
ou utopias, mas deve carregar sobre si uma dupla face, com o intuito de 
apresentar tanto riscos como possibilidades. Ressalta-se que a questão 
identitária necessariamente deve abranger a questão do reconhecimento e da 
(re)distribuição. Ambas devem, necessariamente, andar juntas. (FRASER, 
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2002).
As sociedades modernas estão em constante, rápida e permanente 

transformação. O sujeito antes baseado em uma identidade unificada e 
estável, “está se fragmentando; composto não de uma única, mas de várias 
identidades, algumas vezes contraditórias ou não-resolvidas.” (HALL, 2006, 
p. 12). Com as mudanças estruturais e institucionais, as identidades estão 
entrando em colapso, pelo fato da necessidade objetiva da cultura. (HALL, 
2006). Com a globalização, diferentes são os resultados:

A homogeneidade cultural promovida pelo mercado global pode levar ao 
distanciar da identidade relativamente à comunidade e à cultura. De forma 
alternativa, pode levar a uma resistência que pode fortalecer e reafirmar 
algumas identidades nacionais e ou levar ao surgimento de novas posições 
identidades. (WOODWARD, 2000, p. 21).

As identidades na modernidade são progressivamente fragmentadas 
e fraturadas. Estão constantemente em um processo de mudança e 
transformação, pois são construídas multiplamente, por meio de discursos, 
práticas e posições. Por isso, as identidades formam-se sempre por meio da 
diferença. Coaduna-se com isso o fato de “toda identidade tem necessidade 
daquilo que lhe ‘falta’.” (HALL, 2000, p. 110).

Essa nova concepção de sociedade, que é definida com as novas 
concepções de poder, modifica consequentemente a identidade. Michel 
Foucault preocupa-se com a identidade, visto que suas relações repercutem 
na cidade, pois “é da natalidade, da morbidade, das incapacidades biológicas 
diversas, dos efeitos do meio, é disso tudo que a biopolítica vai extrair seu 
saber e definir o campo de intervenção de seu poder.” (FOUCAULT, 1999, 
p. 293).

Vive-se em uma sociedade de desempenho e produção. Está inerente 
na população mundial o desejo de maximizar a produção, em prol de 
determinado ponto de produtividade. Para isso, o paradigma de disciplina 
é substituído pelo paradigma de desempenho. Explorador e explorado não 
podem ser distinguidos. (HAN, 2015).

Com a progressiva mediação do mercado global na vida social, as 
identidades se tornam desvinculadas de tempos, lugares, histórias e tradições. 
Frequentemente, confrontamo-nos com diferentes identidades, dentre as 
quais, parece-nos possível fazer uma escolha. A globalização produz um 
efeito pluralizante sobre as identidades. Torna-as mais posicionais, políticas, 
plurais e diversas. (HALL, 2000).A perda de referência e a imprevisibilidade, 
construída pela concepção contemporânea causam ansiedade e medo. São as 
principais consequências da imprevisibilidade, das surpresas e dos constantes 
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acidentes. (BAUMAN, 2008). Por isso,
a imprevisibilidade cria a ansiedade e o medo: o mundo está cheio de acidentes 
e surpresas, não se deve nunca diminuir a vigilância ou abandonar as armas. 
Mas a instabilidade, maciez e flexibilidade das coisas também podem incitar 
a ambição e a resolução: podemos tornar as coisas melhores do que são e 
não precisamos ficar satisfeitos com o que existe, pois nenhum veredicto da 
natureza é final, nenhuma resistência da realidade é inequebrável. (BAUMAN, 
2008, s. p.).

Por este fato, pode-se afirmar que a supermodernidade produz não-
lugares. Espaços que não integram os lugares antigos. Formam-se espaços, 
onde, “não pode se definir nem como identitário, nem como relacional, nem 
como histórico definirá um não-lugar.” (AUGÉ, 1994, p. 73). Espaços onde 
a solidão ou o esvaziamento da individualidade adquirem lugar significativo. 
(AUGÉ, 1994).

A vida privada individualizada torna o indivíduo progressivamente 
dependente de condições e circunstâncias que vão além de seu controle. 
Surgem situações de risco que envolvem praticamente tudo. A individualização 
impede a existência de uma emancipação individual. (BECK, 2010). Neste 
fato, a identidade tem se tornado a única fonte de significado, em uma época 
de movimentos sociais e expressões culturais enfraquecidas. Progressivamente, 
“as pessoas organizam seu significado não em torno do que fazem, mas com 
base no que elas são ou acreditam que são.” (CASTELLS, 1999, p. 41).

Dessa forma, a identidade é algo formado ao longo do tempo. Não 
é algo inato. A identidade permanece sempre incompleta, em um constante 
processo de formação. Contudo, “a identidade surge não tanto da plenitude 
da identidade que está dentro de nós como indivíduos, mas de uma falta de 
inteireza que é “preenchida” a partir de nosso exterior, pelas formas através das 
quais nós imaginamos ser vistos por outros.” (HALL, 2006, p. 39).

A transformação identitária na pós-modernidade é evidente. A sociedade 
em rede tem causado significativas consequências, inclusive na sociabilidade 
dos indivíduos. Ademais, vê-se a necessidade de descrever os movimentos 
sociais e todo seu protagonismo histórico, para posteriormente, discorrer sobre 
a perspectiva da influência da sociedade em rede nos movimentos sociais.

3 Os movimentos sociais e seu protagonismo histórico

Os movimentos sociais detêm um forte protagonismo na sociedade. É 
evidente que as formas de participação e debate dos movimentos sociais estão 
em transformação. Contudo, antes de apresentar os movimentos sociais na 
sociedade em rede, é necessário apresentar sua construção histórica e sua luta 



  147
Temas em Movimentos Sociais e Direitos Humanos

para alcançar o protagonismo que estes detêm atualmente.
O conceito de movimentos sociais não é fixo e determinado. Para 

alguns pesquisadores, qualquer ação coletiva reivindicatória ou de protesto 
pode ser determinada como movimento social. Em contraponto, há aqueles 
que consideram movimento social um número limitado de ações coletivas 
(SCHERER-WARREN, 2005). O conceito de movimentos sociais até 1950 
esteve atrelado à luta de classes, e por consequência, subordinado ao próprio 
conceito de classe. Embora o termo tenha sido utilizado em 1939 por Blumer, 
foi só em 1951, com Heberle que o conceito amplia o leque de tipos de ações 
coletivas, incluindo ‘movimento social’ no título da obra (Social Movements: 
Na introducrion to Political Sociology). (GOHN, 2010a).

De 1960 a 1970, os movimentos sociais foram tema central de inúmeras 
investigações. França, Espanha e Itália destacaram-se como os principais 
desenvolvedores de estudos baseados em movimentos sociais. Touraine, que já 
desenvolvia um grandioso estudo desde 1950, publicou em 1965, o Sociologie 
de la action, destacando-se na produção de livros sobre movimentos sociais 
(GOHN, 2010a). Por isso:

O surgimento de novas modalidades de movimentos sociais – como os dos 
direitos civis nos Estados Unidos ainda nos anos 1950, dos estudantes em 
vários países europeus nos anos 1960, das mulheres, pela paz, contra a Guerra 
do Vietnã etc. – contribuiu para o surgimento de novos olhares sobre a 
problemática. (GOHN, 2010a, p. 24-25).

A década de 1970 a 1980 foi um período histórico de constituição de 
novas identidades coletivas. No Brasil, as noções de movimentos sociais ou 
populares eram “utilizadas para denominar ações coletivas desenvolvidas por 
organizações populares localizadas e específicas, com alcance limitado de sua 
ação política.” (SCHERER-WARREN, 2005, p. 115). 

Na década de 1970, os movimentos populares articulados em oposição 
ao regime militar, inspirados na Teologia da Libertação, oriundos de uma 
base cristã, destacaram-se no Brasil. (GOHN, 2010b). Além disso, as ações 
coletivas proliferaram-se nos anos de 1970, com significativa relevância 
política em 1980. Em 1990, passa-se a compreender o significado e alcance 
político das redes de movimentos. (SCHERER-WARREN, 2005).

Cabe destacar que posteriormente a 1990, os movimentos articularam-
se com novas formas de participação social, baseado principalmente em 
conselhos. Por isso, pode-se afirmar que “os movimentos sociais têm fluxos 
e refluxos na realidade, eles constituem um campo de ação social coletiva, 
parte do objeto de estudo da própria Sociologia.” (GOHN, 2010b, p. 8). 
Alguns pesquisadores afirmam os anos 90 conferiram aos movimentos 
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sociais um ‘desmovimento’, mormente na América Latina, pois, “ocorre a 
desmodernização, a exclusão, a pobreza crescente, a desordem e a escalada da 
violência organizada.” (SCHERER-WARREN, 2005, p. 21).

O associativismo dos anos 90 deriva das mobilizações pontuais e 
não das mobilizações em massa. As mobilizações em massa baseiam-se em 
núcleos militantes que se dedicam em prol de uma causa, seguindo diretrizes 
de organizações. As mobilizações pontuais iniciam-se com apelos advindos de 
alguma entidade plural. Esse tipo de mobilização acontece independentemente 
de laços de pertencimento. Sobretudo, o novo associativismo é mais operativo, 
propositivo e menos reivindicativo. (GOHN, 2010b). Outra distinção que se 
deve ter clara é a diferença entre mobilização política e mobilização social:

Mobilização política índia um processo de ativação das pessoas, ou massas, 
como preferem os estudiosos que usam o termo. Poderá ser feita tanto pelos 
governantes como por líderes da sociedade civil. Mobilização social já tem 
outro sentido: refere-se a ativações que visam mudança de comportamentos 
ou adesão a dados programas ou projetos social. Mobilização social, nesta 
acepção, envolve uma série de processos que objetivam mudança de 
comportamento, aquisição de novos valores, acesso a meios de inclusão social 
etc. Apela-se para a adesão do outro numa dada ação social, com um certo 
sentido já configurado. Nesta acepção, mobilização é uma categoria gêmea 
da participação. Desmobilização será justamente o bloqueio à participação. 
(GOHN, 2010a, p. 65).

Com o final do século XX e início do século XXI, novas referências 
são criadas sobre a teoria dos movimentos sociais e de reconhecimento social. 
Surgem neste período os autores Axel Honneth, Nancy Fraser e os trabalhos 
de Boaventura de Sousa Santos. Um debate mais contemporâneo passa pelos 
estudos Manuel Castells. A discussão contemporânea sobre movimentos sociais 
perpassa por uma crise da modernidade e as (novas)2 formas de racionalidade. 
(GOHN, 2010a).

Outro fator determinante do estudo contemporâneo dos movimentos 
sociais tramita no processo de individualização, derivado de uma sociedade em 
constante mutação e com a realidade altamente tecnológica, que contribuiu 
para uma migração rural-urbana. Além de provocar uma desorganização 
das relações sociais, estes indivíduos foram jogados na periferia, distantes 
do trabalho e com uma baixa interação extra-econômica. (SCHERER-
WARREN, 2005).

A noção de sujeito e povo, essencial aos movimentos populares, 

2 Inseri a expressão ‘novas’ entre parênteses pelo fato de que, “tanto os movimentos sociais dos anos 
80 como os atuais têm construído representações simbólicas afirmativas por meio de discursos e 
práticas. Eles criam identidades a grupos antes dispersos e desorganizados.” (GOHN, 2010b, p. 
15).
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foi reformulada. Sugiram sentidos e significados novos às suas práticas. O 
resultado desse processo é “uma identidade diferente, construída a partir da 
relação com o outro, e não centrada exclusivamente no campo dos atores 
populares.” (GOHN, 2010b, p. 24). 

Em síntese, a virada do milênio foi significativa na reconfiguração dos 
movimentos sociais. A nova fase exigiu novas competências. Conhecimentos 
mais aprofundados sobre política, governos e suas máquinas. Cresceram as 
demandas pela ética na política e pela nova concepção de esfera pública. 
Sobretudo, “as redes, as parcerias entre movimentos e as ONGs criaram um 
novo movimento social: contra a globalização predominante, geradora de 
miséria; eles clamam, articulados em redes internacionais, pela defesa da vida 
com dignidade.” (GOHN, 2010b, p. 31). 

Os movimentos sociais anti ou alter globalização adquirem seu espaço. 
E com isso, fazem eclodir conflitos e internacionalizam lutas sociais de modo 
acelerado. Conflitos que vão desde a biodiversidade, biopoder, até demandas 
étnicas, religiosas, raciais e sexuais. (GOHN, 2010a). Pode-se afirmar que 
algumas lutas por reconhecimento procuram adaptar as instituições a 
complexidade crescente da sociedade. Em contraponto, outras formam um 
comunitarismo que simplifica e reifica de modo drástico as identidades de 
grupo. É nestes casos em que, 

as lutas pelo reconhecimento não fomentam a interacção e o respeito entre 
diferenças em contextos cada vez mais multiculturais, mas tendem antes a 
encorajar o separatismo e a formação de enclaves grupais, o chauvinismo e a 
intolerância, o patriarcalismo e o autoritarismo. Chamo a isto o problema da 
reificação. (FRASER, 2002, p. 14).

O termo comunitarismo, utilizado com frequência pelos movimentos 
sociais, merece atenção. Isto se deve porque a mesma comunidade que une é a 
mesma que separa. Os indivíduos modernos estão verdadeiramente divididos 
(polarizados). Classificam-se como indivíduos absolutos, que ao mesmo 
tempo em que se isolam, protegem-se. (ESPOSITO, 2003). Demonstra-se 
a dificuldade identitária de coadunar ideias daqueles que estão inseridos na 
comunidade, com aqueles que não participam desta, reside aqui o fato de 
sempre que falamos de reconhecimento, deve-se falar em (re)distribuição. 
(FRASER, 2002).

Os movimentos sociais denominados para Ilse Scherer-Warren como 
comunidades subalternas e diásporas no mundo, não podem estar restritos 
somente ao localismo, mas devem estar atravessados por valores e relações com 
atores globalizados. Devem, necessariamente, estarem sujeitos a processos de 
desterritorialização e reterritorialização, de maneira que possam ressignificar 
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social e culturalmente os novos desafios. (SCHERER-WARREN, 2011). 
A concepção de que algumas questões são demasiadamente globais, em 
compensação, outras, “demasiadamente orientadas para universais abstractos 
para lidarem com todas as formas de subordinação de estatuto. Precisaremos 
de outras abordagens para lidar com as formas resultantes dos fluxos culturais 
que têm uma escala mais ‘glocal’.” (FRASER, 2002, p. 18).

Os movimentos sociais propiciam uma visão para o futuro e constituem 
parte significativa no processo de realização. O realismo utópico não é a única 
base para conduzir a um mundo mais humano e seguro. O realismo utópico 
reconhece a necessidade do poder e não somente seu uso nocivo. (GIDDENS, 
1991).

As utopias têm sido um ingrediente que possibilita os indivíduos e 
movimentos sociais a transcendência da realidade e das limitações do presente. 
O utopianismo tem importância significativa nos projetos de mudança 
política, pois apontam para algo novo. A superação das desigualdades e a 
discriminação formam dois importantes temas utilizados pelos movimentos 
sociais, pois “tornaram-se importantes forças políticas com a percepção que 
a desigualdade tem raízes sociais, isto é, que as condições sociais de vida são 
socialmente criadas.” (SCHERER-WARREN, 2005, p. 28).

Os movimentos sociais são uma força política, com fluxos e refluxos, que 
impulsionam mudanças sociais. (GOHN, 2010b). Na contemporaneidade, a 
discussão sobre movimentos sociais atinge um campo mais amplo. A construção 
teórica tem confrontando-se com novas demandas e novos conflitos, todos 
gerados pelas recentes mudanças. As mobilizações sociais, com outras análises 
do social, ganham vida e significado, com uma dinâmica própria. (GOHN, 
2010a).

Com o intuito de aglutinar vontades, a mobilização social é um 
instrumento de envolvimento ativo, seja “do cidadão, da organização social, 
da empresa nos rumos e acontecimentos em nossa sociedade. Ela se traduz em 
pequenas ou grandes ações e pode ser desempenhada de diferentes formas.” 
(TORO, 1996, p. 13 apud GOHN, 2010a, p. 66). De forma oposta aos 
movimentos sociais (que atuam para o todo), a mobilização social tem um 
intuito mais específico, com atuações voltadas principalmente ao cotidiano. 
(GOHN, 2010a).

Os movimentos sociais devem ser simultaneamente locais e globais. 
(CASTELLS, 2013). Sua universalidade, com a entrada do novo milênio 
acontece via redes de conexão. A sociedade em rede tem sido uma ferramenta 
essencial neste processo. A participação nos movimentos sociais e a 
universalidade provocada pela sociedade em rede será o ponto de desate do 
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próximo título.

4 A (re)configuração dos movimentos sociais na sociedade em rede

A sociedade em rede como um dos fenômenos da modernidade, tem 
provocado impactos profundos, especialmente na identidade dos indivíduos 
e na configuração dos movimentos sociais. Com o estudo da identidade e 
dos movimentos sociais, este título derradeiro trará um estudo sobre a (nova) 
configuração dos movimentos sociais na sociedade em rede e as suas possíveis 
consequências. 

Questões sociais como a desigualdade, miserabilidade e o retorno pouco 
eficaz às políticas de inclusão social tem causado preocupações no novo século. 
Questões micro e macro andam juntas. (GOHN, 2010a). Nesse contexto, os 
movimentos sociais começam em contextos específicos, e constituem redes 
próprias de conexão. Da mesma forma, estão conectados com o mundo, pois 
aprendem com outras experiências. (CASTELLS, 2012).

O significativo processo de individualização é síndrome de uma 
sociedade progressivamente hiperconectada. As identidades não são 
construídas na relação de face a face com o outro, mas são potencialmente 
moldadas por ações não-interativas de maneira receptiva, de modo a estar 
sujeita à dominação ideológica. Ademais, “a sociedade atomizada é a expressão 
da desmobilização ou do imobilismo social, as condutas coletivas de crise 
expressam um antimovimento social.” (SCHERER-WARREN, 2005, p. 113).

Uma das principais dificuldades enfrentadas por indivíduos e grupos 
é que suas demandas cheguem aos tomadores das decisões, de modo que 
impacte em políticas públicas. Isto se deve em grande parte pela insatisfação 
geral com os movimentos sociais, pois se demonstram incapazes de gerar 
mudanças diretas. A internet, nesse sentido, tem produzido diferentes formas 
de engajamento e de negociação. Entretanto, o impacto e a influência que 
possuem tornam-se difíceis de identificar. (MAGRANI, 2014).

O crescimento da comunicação baseada pela internet teve seu início 
nos anos 80. Os principais atores desse novo movimento fizeram da internet 
um espaço de encontro, de compartilhamento e de invenção. Para Pierre Lévy, 
“a Internet constitui o grande oceano do novo planeta informacional, é preciso 
não esquecer dos muitos rios que a alimentam.” (LEVY, 1999, p. 126).

A comunicação entre seres humanos e destes com a natureza, 
demonstram-se ao longo da história, geram identidades e culturas coletivas. 
Contudo, com a introdução da Internet, houve uma expansão dos vínculos 
sociais, visto a expansão da sociabilidade, para além dos vínculos definidos 
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do auto reconhecimento. Entretanto, estes perpassam por um processo de 
individualização e de ruptura cívica. Esse processo se deve pelo aspecto 
de solidariedade e de laços frágeis que as comunidades virtuais trazem. 
(CASTELLS, 1999). Por este fato, pode-se afirmar:

Na sociedade das redes (para usar uma terminologia de Manuel Castells), 
o associativismo localizado (ONGs comunitárias e associações locais) ou 
setorizado (ONGs feministas, ecologistas, étnicas, e outras) ou, ainda, os 
movimentos sociais de base locais (de moradores, sem teto, sem terra, etc.) 
percebem cada vez mais a necessidade de se articularem com outros grupos com 
a mesma identidade social ou política, a fim de ganhar visibilidade, produzir 
impacto na esfera pública e obter conquistas para a cidadania. Nesse processo 
articulatório, atribuem, portanto, legitimidade às esferas de mediação (fóruns 
e redes) entre os movimentos localizados e o Estado, por um lado, e buscam 
construir redes de movimento com relativa autonomia, por outro. Origina-se, 
a partir desse fato, uma tensão permanente no seio do movimento social entre 
participar com e através do Estado para a formulação e a implementação de 
políticas públicas ou em ser um agente de pressão autônoma da sociedade civil. 
(SCHERER-WARREN, 2006, p. 113-114).

Alteraram-se, com isso, as composições políticas dos movimentos 
sociais. A reconstrução dos movimentos sociais exigiu a qualificação dos 
militantes, com uma redefinição dos papéis das ONGs e dos movimentos. Estas 
concepções originaram redes e parcerias entre movimentos e ONGs, as quais, 
“criaram um novo movimento social: contra a globalização predominante, 
geradora de miséria; eles clamam, articulados em redes internacionais, pela 
defesa da vida com dignidade.” (GOHN, 2010b, p. 31). Com isso, observa-se 
que os movimentos sociais atuais, diferentemente aos do passado, lutam pelo 
reconhecimento e respeito às diferenças. Com isso, as lutas que antes eram 
locais, agora se tornam nacionais ou até mesmo mundiais. (GOHN, 2010b).

Os movimentos antiglobalização, que se compõem de rede de 
movimentos e organizações com espectros variados, utilizam-se dos recursos 
tecnológicos como grandes armas estratégicas utilizadas na organização e 
mobilização do movimento. A internet tem sido o principal instrumento de 
comunicação na elaboração de suas agendas. O site protest.net, editado em 
Bruxelas, é um dos meios de articulação virtual da cruzada do movimento. 
Mas existem outros como:Reclaim the street.net, the public eye on Davos, 
indymedia. org, etc. (GOHN, 2010b, p. 37).

Muito tem se afirmado que a militância e o ativismo dos movimentos 
sociais vêm perdendo fôlego. Contudo, há outro tipo de ativismo, com 
crescimento significativo que é alicerçado em valores democráticos, solidários 
e cooperativos. O ativismo atual perpassa por ações direcionadas ao excluídos, 
discriminados, carentes e mais dominados. Por isso, pode-se afirmar que a 
nova militância passa por uma reformulação de sujeito/ator. (SCHERER-
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WARREN, 2006).
Ao referir em novos movimentos sociais e velhos movimentos sociais, 

implica em uma ênfase de organização ou tipo de movimento. Por este 
fato, é importante analisar os novos elementos, dentre os quais se destacam 
os elementos étnicos e de cultura política. Devem-se considerar as novas 
perspectivas dos movimentos sociais, principalmente com a introdução das 
tecnologias de informação e dos meios de comunicação em massa, que:

os espaços de massificação, uniformização, de consolidação de ideologias 
dominantes versus espaços de contestação das formas de dominação ou 
discriminação, de difusão de propostas alternativas de vida social, de novos 
valores universalizáveis de acordo com os interesses dos novos atores coletivos 
mencionados, bem como o espaço para a formação e comunicação das redes 
de movimento. (SCHERER-WARREN, 2005, p. 25).

É importante considerar que os novos meios e tecnologias constituem 
vastas cirurgias coletivas. Quando se opera uma sociedade com uma tecnologia, 
“a área que sofre a incisão não é a mais afetada. A área da incisão e do impacto 
fica entorpecida. O sistema inteiro é que muda.” (MCLUHAN, 1969, p. 
84). Indubitavelmente, ao impor novas tecnologias, deve-se considerar 
inevitavelmente a contaminação de todo sistema. (MCLUHAN, 1969).

Um ponto característico do novo sistema de comunicação baseia-se 
na rede digital e nos diferentes meios de comunicação, e sua capacidade de 
inclusão de diferentes expressões culturais. Entretanto, isto não significa que 
há uma homogeneização das expressões culturais. É devido à sua diversificação, 
multimodalidade e versatilidade que o sistema é capaz de integrar todas as 
formas de expressão. (CASTELLS, 1999).

Por estes fatos, apesar da política participativa dar-se em caráter off-line, 
ela é facilitada e estimulada quando realizada por meio de plataformas on-
line. Os movimentos que se utilizam desse mecanismo, possuem agendas de 
discussão, engajamento e protesto. Este fato se deve ao fato de que indivíduos 
antes marginais no sistema político, possuem atualmente novos meios de 
mobilização, que propiciam debater opiniões entre si e com instituições 
governamentais, de modo que possam influenciar a tomada de decisões. 
(MAGRANI, 2014).

Cabe destacar que os movimentos sociais, embora não tenham objeção 
ao princípio da democracia representativa, não reconhecem a democracia da 
maneira tal como ela se dá na atualidade. Isto porque há poucas chances de 
interação entre movimentos sociais e políticos que visem à promoção de uma 
reforma política. Por isso, a influência dos movimentos sociais na política 
só ocorrerá indiretamente, por partidos políticos e líderes partidários que 
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encabecem temas e demandas, em especial quando estes possam alcançar 
popularidade entre diferentes setores da sociedade. (CASTELLS, 2013).

Com isso, demonstra-se um sonho e um projeto que os movimentos 
sociais detêm: reinventar a democracia. Isto se deve em grande parte pela 
propulsão dos movimentos sociais em rede. Manuel Castells expõe:

Esses movimentos sociais em rede são novos tipos de movimento democrático 
– de movimentos que estão reconstruindo a esfera pública no espaço de 
autonomia constituído em torno da interação entre localidades e redes 
da internet, fazendo experiências com as tomadas de decisão com base em 
assembleias e reconstituindo a confiança como alicerce da interação humana. 
Eles reconhecem os princípios que se anunciaram com as revoluções libertárias 
do Iluminismo, embora distingam a permanente traição desses princípios, a 
começar pela negação original da cidadania plena para mulheres, minorias e 
povos colonizados. [...] Afirmam o direito de começar tudo de novo. Começar 
do começo, após chegar ao limite da autodestruição graças a nossas instituições 
atuais. Ou assim acreditam os atores desses movimentos, cujas palavras apenas 
tomei de empréstimo. O legado dos movimentos sociais em rede terá sido 
afirmar a possibilidade de reaprender a conviver. Na verdadeira democracia. 
(CASTELLS, 2013, s.p.).

A sociedade pós-moderna tem a perspectiva de constituírem-se em redes 
organizacionais e/ou redes inter-organizacionais de movimentos, de maneira a 
constituir novos espaços de governança com maior participação cidadã3. Essa 
perspectiva é a nova utopia do ativismo: “mudanças com engajamento com 
as causas sociais dos excluídos e discriminados com defesa da democracia na 
diversidade.” (SCHERER-WARREN, 2006, p. 127). 

Sobretudo, pensar em uma perspectiva de ativismo e de engajamento 
dos movimentos sociais como eram constituídos nos anos 80 e 90 não se 
mostra mais possível. Com a realidade tecnológica, novas formas de ativismo 
e de constituição de movimentos estão em formação. Os movimentos em rede 
se apresentam como possíveis formas de constituição, ativismo e engajamento.

5 Considerações finais

Os movimentos sociais sempre tiveram um forte protagonismo. 
Contudo, a sociedade em rede tem alterado a configuração dos movimentos 
sociais. Além disso, procurou-se responder de que forma os movimentos 

3 “As redes de movimentos sociais possibilitam, nesse contexto, a transposição de 
fronteirasterritoriais, articulando as ações locais às regionais, nacionais etransnacionais; 
temporais, lutando pela indivisibilidade de direitoshumanos de diversas gerações históricas 
de suas respectivasplataformas; sociais em seu sentido amplo, compreendendo opluralismo 
de concepções de mundo dentro de determinados limiteséticos, o respeito às diferenças e a 
radicalização da democraciaatravés do aprofundamento da autonomia relativa da sociedade 
civilorganizada.” (SCHERER-WARREN, 2006, p. 126-127).
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sociais irão se constituir diante da (re)configuração de identidades, em uma 
sociedade progressivamente conectada? 

A identidade que era inicialmente centrada e individualizada, com 
a evolução obteve a compreensão de que só seria formada em coletividade. 
Nesse período houve um massivo desenvolvimento das atividades dos 
movimentos sociais, visto sua abrangência coletiva. Com a pós-modernidade, 
e a introdução dos meios de comunicação em massa e da internet, a identidade 
tornou-se fragmentada, e o indivíduo que antes detinha somente uma, agora é 
possuidor de várias identidades.

Demonstrou-se a importância histórica e o protagonismo dos 
movimentos sociais. O papel do realismo utópico dos movimentos sociais tem 
importância significativa, visto todos os objetivos e ideais que os movimentos 
almejam, pode-se destacar de maneira especial, uma democracia representativa.

Diante de uma virada histórica e com a introdução dos meios de 
comunicação em massa e da internet, os movimentos sociais transformaram 
suas formas de engajamento, debate e protesto. Mobilizações sociais, por 
ideais específicos, demonstraram suas forças políticas na virada do milênio, 
perpassando essencialmente por uma mobilização via redes sociais.

Entretanto, o engajamento dos movimentos sociais com a sociedade 
em rede tem diminuído, seja pelo descrédito causado pela polarização 
política, seja pela individualização provocada pela pós-modernidade. Como 
exaustivamente ressaltado, os movimentos sociais tem um importante 
protagonismo nas sociedades democráticas.

Surge, portanto, a constituição dos movimentos sociais em rede. As 
(novas) formações identitárias e democráticas refletem na (re)configuração 
dos movimentos sociais. Essa (nova) configuração perpassa por uma (nova) 
formação, baseada em uma forma diferente de sujeito/ator e na transposição 
de fronteiras em prol de uma verdadeiramente, democracia participativa 
alicerçada na diversidade. 
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CAPÍTULO 8

MOVIMENTOS SOCIAIS, EDUCAÇÃO POPULAR 
E DIREITOS HUMANOS: UMA CONSTRUÇÃO EM 

PROL DE UM SUJEITO LATINO-AMERICANO

Gabriel Maçalai1

1 Considerações iniciais

O mundo atual está repleto de anormalidades, desconsiderações 
humanas e desrespeitos. Cotidianamente, vítimas surgem desse 

conglomerado de violações a dignidade dos povos. O sistema econômico está 
aflorado, trazendo cada vez mais consigo a exploração humana e a valorização 
do capital econômico, o que afasta do cidadão os direitos que lhe são mais 
básicos.

Em verdade, se aliena do ser humano a condição de humano, 
reduzindo-o a objeto, “escravo”, num crescente processo de “coisificação” da 
humanidade.  Neste cenário, os detentores de grandes fortunas e dos meios de 
produção cada vez enriquecem mais, recebem benefícios tributários, políticos 
e sociais sob a desculpa de liberdade de comércio e livre concorrência, que 
trazem implícito em si uma nova realidade, a da miserabilidade, da dominação 
e da exploração social e humana.

Diante desta realidade, se existe alguma relação entre exclusão, 
movimentos sociais e educação e a concretização dos direitos fundamentais.  
Uma das alternativas, sem dúvidas, é a educação para os Direitos Humanos, 
aplicada em conjunto com a educação popular. Porém, não é algo simples. Ao 
se falar em Direitos Humanos, além da ausência de unanimidade conceitual, 
é preciso enfrentar as divergências de fundamentação dos mesmos. Caso a 
educação para os Direitos Humanos, concretizada a partir da educação 
popular, seja vista pelas filosofias tradicionais, de origem europeia, claramente 
se apresenta a abstração e a inexistência do sujeito de direitos2, por outro 
lado, se olhar para as filosofias alternativas, contemplará um sujeito outrora 
esquecido, mas que possui riquezas, diferenças e concretizações.

O objetivo desta pesquisa, através do método hipotético-dedutivo e de 
pesquisa bibliográfica, é discutir a fundamentação dos Direitos Humanos para 
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a viabilidade de sua concretização. Analisa-se preliminarmente, a situação de 
anormalidade da sociedade atual, através da perspectiva do professor português 
Carlos Villar Estêvão. Neste diapasão, se verificam questões relativas à educação 
para os Direitos Humanos, através de Paulo Freire, que culminará com a 
discussão de dois modelos de fundamentação dos Direitos Humanos, a visão 
europeizada, abstrata e de colonialidade, e outra, pensada pela América Latina 
e na sua Filosofia da Libertação, onde os Direitos Humanos são produzidos 
e destinados aos sujeitos de direitos que realmente vivem e possuem corpo. 

Por conseguinte, é preciso apontar a impossibilidade, de no bojo do 
presente estudo, apontar para falhas, falácias e (in)competências da Filosofia 
da Libertação na apresentação dos Direitos Humanos, devido ao exíguo limite 
de escrita. No entanto, se parte do pressuposto de que é a melhor alternativa 
para a Fundamentação dos referidos Direitos.

2 A anormalidade da contemporaneidade

 O catedrático português, Carlos Villar Estêvão (2015a/2016), 
refere-se à contemporaneidade como um período regado de anormalidade. 
Nele, se proliferam as desigualdades, suprimindo as diferenças saudáveis e 
fazendo surgir estereótipos. Mais que isso, micro-desigualdades negativas 
surgem e fazem aumentar, progressivamente embates no seio da sociedade, 
que não possui mais fronteiras, é global. Jovens já não possuem a aparência 
“adequada”, idosos não representam um consumo adequado e a fome e as 
misérias ainda são um problema social e econômico cada vez mais crescente, 
ao mesmo tempo em que as irregularidades humanas cada vez se multiplicam. 
Os direitos dos seres humanos passam, segundo o Autor, por um processo de 
apartheid social, sendo restritos, confinados. Nem todos podem usufruí-los, 
tendo em vista que, a grande maioria das pessoas não é contabilizada entre os 
sujeitos de direitos.

São tempos de fundamentalismos em todos os sentidos e esferas. 
Partindo do fundamentalismo religioso, social e cultural e chegando ao 
fundamentalismo de mercado. Estevão (2015b) constata que dentre os 
fundamentalismos da atualidade, o mercado se destaca, visto que, tal como a 
religião, apresenta uma escatologia, dogmas, sacerdotes, crentes, livros e locais 
sagrados, não importando os efeitos maléficos que as suas verdades causem na 
vida das pessoas, sendo considerados efeitos colaterais de uma ação virtuosa.

A globalidade está fortemente envolvida em uma economia de 
mercado, que valoriza o acumulo de capital e se utiliza do próprio ser humano 
como engrenagem e força de trabalho para a obtenção de lucro e vantagens. 
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O trabalho e a educação ganham uma proporção cada vez mais mercadológica 
e deixam de trazer tempo livre e libertação ao ser humano para promover a 
dominação e a exploração, tal qual escreveu Frigotto (2005). Neste sentido, 
os pobres só podem servir para a exploração, visto que, por si só, são incapazes 
de colaborar com o mercado, sendo então, irrelevantes para a sociedade de 
consumo. (BAUMAN, 2008). 

Bauman (2009) aponta que a sociedade atual é atordoada pelo medo. 
As cidades vivem temendo o estranho, o diferente e o pobre. Os ricos passam 
a viver em locais fechados, sem interferência externas, sem contatos e sem 
qualquer ligação com outros indivíduos. Para além da acumulação gerada pelo 
capitalismo, que de um lado manifesta o princípio da liberdade mercantil, de 
outro a exploração e a miserabilidade humana. O consumo está amplamente 
baseado nos bens que prometem segurança: câmeras, alarmes e outros artifícios 
tecnológicos. Mais que isso, surge e é muito bem aceita a chamada arquitetura 
do medo, que segrega para produzir segurança.

Neste mesmo ritmo, as notícias de acontecimentos malignos correm 
muito rápidas, alcançam todo o mundo. Quem muito bem se utiliza dos 
recursos da Sociedade da Informação são os grupos terroristas, que atacam 
sem predeterminar vítimas e o “campo de combate”, deixando qualquer leitor 
de um portal de jornalismo ou usuários de redes sociais atemorizados. Surgem, 
assim, as vítimas indiretas do terrorismo, aqueles que mesmo sem a menor 
demonstração de perigo, sentem-se como que necessitando de uma proteção 
extra por estarem vulnerabilizados, graças a uma notícia que acontece em 
algum outro lugar, quiçá desconhecido. (CALLEGARI, et. al., 2016). Tal 
situação só agrava o comércio e aumenta a exploração humana.

Estevão (2016, p. 2), diante deste quadro de anormalidade global, 
questiona “Mas como tem reagido a educação a tudo isto?”. As respostas podem 
estar baseadas mais em um “dever-ser” do que de fato um “fazer”. A educação 
é a possibilidade de emancipação humana, de diálogo e de crescimento, livre 
de exploração. De outra banda, é o propulsor de espaços vazios de humanismo 
e repletos de abusos, que mais desenvolvem as desigualdades e injustiças do 
que permitem superá-las. É que, “um dos grandes problemas da desigualdade 
é o fato de existirem grandes diferenças educacionais que se transformam em 
grandes abismos de salário.” (CRUANHES, 2000, p. 83).

As desigualdades sociais e econômicas estão amplamente ligadas às 
desigualdades educacionais, aos modelos de educação adotados. Estêvão 
(2015a) aponta a existência de três modelos de educação neste contexto atual. 
O primeiro está baseado na escola educativa, ligado a justiça industrial e 
encara o direito à educação como um direito apenas de ter acesso a educação. 
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O segundo é a “McEscola”, direcionada para a justiça do mercado, e se baseia 
no direito a competição. Por fim, o terceiro fala da escola cidadã, baseada na 
justiça social e que carrega consigo a carga axiológica do direito de acesso à 
educação, de sucesso e de igualização social.

Diante disto, o que mais se verifica na atualidade são os movimentos 
educacionais baseados na “McEscola”. E mesmo a educação para os Direitos 
Humanos, tão ideologizada não pode permitir, ou (re)produzir, um ensino 
humanizado. Isto porque está viciada com o consumo e suas artimanhas, 
trazidas pelo capitalismo e que mantem o globalismo em pé.

3 Educação (popular) para os Direitos Humanos

Segundo Freire (2001), a educação para os Direitos Humanos é aquela 
que é capaz de despertar, organizar, incentivar, mobilizar os dominados à luta 
pela reinvenção do poder e do mundo, de maneira democrática, original e 
digna. Neste sentido, tal educação é vista como uma modalidade de construção 
do futuro através da mudança do presente, formado com, “a denúncia de um 
presente que é cada vez mais intolerável e a anunciação de um futuro que 
teremos que criar, que construir [...], as mulheres e os homens.” (FREIRE, 
2004, p. 91).

Educação para os Direitos Humanos então precisa ser uma crítica que 
colabore com a criação de um trabalho educativo consciente e responsável, que 
permita repensar o fazer pedagógico e político, e que necessita (des)construir 
o debate existente sobre o sistema educacional e os Direitos Humanos e, 
concomitantemente, criar estratégias políticas e práticas que façam a educação 
alcançar o seu lugar na sociedade. (ESTÊVÃO, 2015a).

O professor português ainda segue mencionando que o direito a 
educação é um “direito-chave”, visto que, ao materializar-se, é capaz de 
concretizar todos os demais, como que num efeito dominó. Portanto, 
educar é apenas concretizar um direito, é trabalhar para que, no processo de 
formação, fundamentação e apresentação dos Direitos Humanos, todos eles 
sejam apresentados e usufruídos pelo educando, e não apenas na dependência 
do Estado ou do educador, mas de maneira autônoma, emancipada, 
independente.

Educar para os Direitos Humanos, então, é despertar o sujeito oprimido 
para a luta diária em busca de uma nova realidade e de dignidade. Lutar por 
direitos, noutras palavras. No entanto, lutar por quais direitos? Humanos? Os 
tradicionalmente apresentados, que quando buscam aplicação prática, mais 
excluem do que dignificam? Ou um direito aplicável ao sujeito real, existente, 
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concreto e verdadeiro?
Warat (2010) aponta que existem sujeitos excluídos da vida coletiva, da 

cidadania e da diversidade humana. Estão silentes, não são ouvidos, quando 
ouvidos, não são compreendidos. Não lhes é outorgado direito algum, seja 
humano, ou mesmo especial, inclusive, a dignidade lhes é negada. Por estarem 
silentes, não podem gritar. Assim, nem lhes é atribuído o direito de gritar por 
seus direitos ou prerrogativas humanas. Quando lhes é dado algum direito 
de cidadania, não lhes é permitido exerce-lo já que não está acostumado ou 
não foi ensinado a usar seus direitos. Esses excluídos constituem o que Souza 
(2018) chama de subcidadãos, pessoas que o tempo impôs dura cerviz e 
condicionou a atividades secundárias, abaixo de qualquer condição social de 
cidadania. 

Ocorre que, os Direitos Humanos são outorgados, mesmo em uma 
lógica capitalista, aos seres humanos (uma abordagem lato sensu quanto a 
cidadania) e a cidadãos (uma abordagem restritiva de sujeitos), no entender 
de Boaventura de Souza Santos (2013). Isso significa que tais direitos são 
entregues a todos e todas, ou seja, pertence ao ser humano, especialmente 
no Ocidente. Porém, nem sempre, tais direitos são adimplidos por parte do 
Estado, elemento constitutivo da sociedade moderna e, em partes, ainda pós-
moderna. Essa negação ocorre após um procedimento de efetivação de tais 
direitos.

Após promessas, eleitoreiras ou não, o ser humano se sente parte da 
sociedade e dos direitos que lhe foram prometidos. Ao passo que não se 
concretizam, o ser humano entra em um processo de frustração e de revolta. 
Não em todos os casos, mas em tese conduz o ser humano a um processo 
de (re)conquista dos direitos que lhe foram preteridos, chegando, inclusive, 
a responder com violência. (MELUCCI, 2001). Castells (2013) informa 
que esse processo de negação de direitos gera um sentimento de indignação 
e condução ao movimento social, um espaço educativo de construção de 
mecanismos de diálogo e manifestações. Sujeitos se reúnem em torno da 
indignação que possuem e da esperança de construir uma nova realidade em 
torno do que estão dispostos. 

Essas manifestações sentimentais ocorrem, na atualidade, em redes 
sociais que servem para aglutinar e aproximar pessoas. No entanto, Castells 
(2013) ainda acrescenta que tais movimentos precisam sair de sua sede virtual 
e tomar os espaços públicos da sociedade em que se realiza. É que o espaço 
público possui características próprias de pertencimento coletivo e identidade. 
Quando é afligido ou tomado, toda sociedade é afligida e tomada pelas 
angustias e esperanças da sociedade em que estão inseridos. 
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Iasi (1999) entende que a participação do movimento social exige, 
necessariamente o desenvolvimento integral do ser humano em processos de 
constituição de sua consciência. Nesse sentido, a consciência de si, faz com  
que o ser humano se perceba enquanto agente de uma sociedade. Faz com 
que a negação de direitos lhe seja apresentada/reconhecida e reconhecido. A 
consciência para si, em se deseja a superação da ordem posta. Esse elemento é 
essencial, mas não é único. O próximo passo é a consciência em si, que faz que 
se reconheça o problema do capital e seu lugar enquanto sujeito, participante 
de lutas de classes que se pretende enfrentar e derrotar, com o intuito de 
abandonar a classe que mais sofre abusos e migrar os espaços de mais direitos 
e privilégios sociais.

Guareschi (2011) apresenta a sociedade como um sistema de produção 
em que cada elemento possui uma função determinada para funcionar 
adequadamente e que tal estrutura precisa ser mantida para que o sistema 
econômico e social permaneça como está. Ademais, entende que a sociedade 
precisa ser analisada a partir de um viés crítico, não conformista. Isso faz é 
uma expressão da formação da consciência em si, que o sujeito, tal qual um 
intelectual orgânico, se dispõe a assumir uma postura militante para conquistar 
o que lhe fora negado ou usurpado. (DOSSIÊ – ANTONIO GRAMSCI, 
2009).

Os movimentos sociais na história do Brasil demonstram que as 
indignações populares, que fizeram parcelas relevantes da sociedade assumirem 
o controle das ruas, construiu a sociedade e o direito que, em partes exercemos 
hoje. Em outras palavras, a indignação apresentada e a esperança que se 
desejou fizeram que certos direitos fossem entregues a sociedade, a exemplo 
dos direitos trabalhistas na Era Vargas ou a educação a partir dos processos 
de educação popular que ocorre no amago dos movimentos sociais, como 
foram os Movimentos de Educação de Base (MEB), Movimento de Cultura 
Popular (MCP), Centro Popular e Cultura (CPC) e Campanha de Educação 
Popular (CEPLAR), dentre outros movimentos importantes elencados por 
Gohn (2010).

O processo educacional, em espaços alternativos, tal qual anunciado 
por Freire e Nogueira (1993, p. 20) que designam a educação popular 
como sendo “o esforço de mobilização, organização e capacitação das classes 
populares; capacitação cientifica e técnica [...] há uma estreita relação entre 
escola e a vida política”. A educação popular só pode ocorrer no movimento 
social, motivo pelo qual, se pode afirmar que a educação popular também é 
fruto de indignações e esperanças dos sujeitos participantes e que desejam que 
seus direitos lhes sejam outorgados. 
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Só pode ocorrer um movimento social e um movimento de educação, 
quando, o processo de tomada de consciência se efetivar, entre os participantes 
e interessados a ponto de que possam tomar iniciativas para que seus direitos 
sejam construídos. Novamente, para que tal possibilidade se concretize, é 
preciso que os envolvidos tomem conhecimento dos processos de exclusão em 
que submersos e percebam nossas realidades. Nesse sentido, educação cumpre 
o papel anterior do movimento, a tomada de consciência, durante e posterior, 
com a educação popular. 

A maioria das ações ou movimentos sociais se dá pela concretização de 
direitos. No entanto, não é possível conceder efetividade a nenhum direito 
fundamental, capitalista, nos espaços podres e sem oportunidades. Por isso, 
faz-se necessário fundamentar direitos humanos a partir de um sujeito real e 
concreto, encontrado em nossa sociedade latino-americana. 

4 Direitos Humanos a partir da periferia latino-americana

Flores (2009) aponta que o direito precisa ser transformado, conforme 
o Direito Internacional da nova ordem, que agora vige, baseados nos 
movimentos antiglobalização e as novas redes sociais ampliadas criadas como 
consequência da injustiça e desequilíbrio social global. É que se vive uma 
situação teórica e política complexa que exige a reinterpretação das falácias 
naturalistas, que passam apresentar “deve ser” como se fosse um “é”. A falácia 
normativa surge da naturalização da ideologia. Assim, naturaliza-se um dever 
ser e normatiza-se um ser. Os Direitos Humanos como produtos culturais são 
armas antagônicas para as saídas dos círculos da falácia da ideologia.

Weyl (2010) aponta três grandes problemas quanto a efetivação 
dos Direitos Humanos, especialmente na América Latina: a Fragilidade do 
sistema de direitos, a baixa densidade dos Direitos Humanos que predomina 
ao exercício dos direitos subjetivos, e a permanência da violência estatal contra 
a cidadania, ou seja, o Estado não se abre imediatamente e inteiramente aos 
Direitos Humanos e a democracia, 

E isto, é facilmente constatado na América Latina, que em sua história, 
passou por momentos de grande desconstrução do sujeito, do direito e do 
próprio ser humano. Um bom exemplo para isto é, sem dúvidas, pensar 
os Direitos Humanos a partir da América Latina, através do sujeito latino. 
Martinez (2015), o faz através da Filosofia da Libertação. Ele apresenta a 
constituição desta Filosofia, que se foca no próprio sujeito latino-americano e 
se fundamenta através de teóricos da mesma escola.

O autor propõe, então, um estudo que se distancia da visão europeia 
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de Direitos Humanos, e que emerge do cotidiano do sujeito que existe (de 
fato, e não na abstração, apenas, como o pregado na Europa). Para ele, a 
Europa só pensa os Direitos Humanos a partir dos polos ricos, mas a Filosofia 
da Libertação os observa pelo olhar dos pobres, oprimidos, miseráveis e até 
mesmo esquecidos, no caso, apontando os latino-americanos nestas condições. 
Isto se deve aos estudos propostos por Enrique Dussel (2000), para quem, a 
centralidade e a superioridade da Europa são frutos da Idade Média e dos 
processos de colonização da Ameríndia.

Mais do que isto, Martinez (2015) analisa o indivíduo que produz 
a Filosofia da Libertação, ou, a quem se destina. Neste sentido, menciona a 
maioria popular, a quem dota de potencial de satisfação das necessidades mais 
básicas e que estão afastadas de tais possibilidades por serem despossuídas 
e excluídas dos direitos apontados pelo Mercado como comuns. Assim, o 
sujeito de direitos adotado pela Filosofia da Libertação é um indivíduo pobre, 
que está no papel negativo de vítima como vítima, da maioria e da minoria.

Neste sentido, Spanemberger e Damázio (2016), mencionam o 
paradoxo existente entre Modernidade/colonialidade. Para os Autores há uma 
diferença entre colonização e colonialidade e que está ligada a Modernidade 
e se referre a dominação e exploração que chega a incluir o conhecimento. 
Ademias, “[...] A palavra ‘colonialidade’ é empregada para chamar atenção 
sobre o lado obscuro da modernidade, por isso, fala-se em modernidade/
colonialidade.” (SPANEMBERGER; DAMÁZIO, 2016, p. 274-275).

É contra esta realidade, idealizada, capitalista e de exploração que os 
Direitos Humanos devem emergir, e não dentre ela. Este é o viés por onde 
a fundamentação agora estudada precisa ser colocada. Isso faz da Filosofia 
da Libertação a contramão das Filosofias que (re)produzem ideologias 
totalizantes, que desprezam suas vítimas, pensam apenas em si. É necessário 
ausentar-se da função totalizante, não a expandindo. 

A Filosofia da Libertação, então, induz a pensar a sociedade e suas 
realidades através da periferia, do alternativo, excluído, ou seja, da vítima. 
Contrapondo o dizer totalizante. Neste sentido, são as palavras de Dussel: 
“A aceitação do outro como outro significa já uma opção ética, uma escolha 
e um compromisso moral. [...] O saber-ouvir é o momento constitutivo do 
próprio método.” (DUSSEL, 1986, p. 198). Portanto, Dussel (2000, p. 374), 
entende que os pontos negativos das vítimas são evidenciados apenas quando 
vistoriados a partir das positividades, ou seja, “a condição de possibilidade de 
conhecer a ‘negação’ originária sofrida pela vítima consiste numa ‘afirmação’ 
prévia a partir da qual se recorta a negação.”

Segue, Martinez (2015), em seu estudo, a comentar acerca do 
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fundamento da alteridade.  Nele há uma crítica a modernidade e a sua relação 
com o capitalismo opressor. Então, aponta para fundamentos de sua filosofia. 
O primeiro é o que chama de proxemia, que significa que é preciso criar uma 
proximidade através da justiça, inequívoca, com o sujeito que necessita de 
libertação, e não com coisas. No segundo elemento, se observa a totalidade, 
visto que se observa o homem como elemento imerso em um sistema e que 
faz parte do todo do mundo. Como terceiro elemento aponta a mediação 
que permite ao sujeito aproximar-se e continuar próximo de outros, de coisas 
e de maneira funcional. A liberdade situada é apresentada como o quarto 
elemento, onde a pessoa, diante de diversas opções, precisa escolher uma, 
estando ciente de suas consequências. O quinto é a exterioridade, que não 
permite olhar apenas para si, mas observar os demais. E, por fim, como último 
elemento, aponta para a alienação como situação em que se nega o outro 
enquanto outro, que é diferente e, consequentemente um perigo para o igual. 

Então, parte, o estudioso, para a formulação de um sujeito intersubjetivo 
de direitos, comunitário. Contrapondo o sujeito de direitos da modernidade 
que é subjetivo, abstrato. A partir da visão moderna, o sujeito é visto como 
igual, padrão e os outros são, necessariamente, delinquentes, marginais e 
alienados. A Filosofia da Libertação, parte do indivíduo que é vítima, ou seja, 
um sujeito vivente, antagônico a visão mercadocentrica da Modernidade, e, 
por isto, a intersubjetividade precisa ser a nova base para os Direitos Humanos.

Martinez (2015) ainda estuda os fundamentos Histórico-Sociais, que 
chama de práxis da libertação. Aponta que nem toda práxis é libertadora. Seria 
a forma da práxis histórica. E isto faz refletir no sujeito desta práxis, que deve 
ser livre e, necessariamente libertado. Assim, através da dialética, o indivíduo 
passa pelo processo (libertação) capaz de fazê-lo superar o mal histórico 
vivenciado. No entanto, é importante ressaltar que para o autor, libertação 
não é sinônimo de individualização e que a diferença humana e social seja 
construída a partir do universalismo. Neste ponto, se fala em pluriversalismo. 

O sujeito da práxis é encarado como uma potência humana, afirmado 
como um sujeito vivo, que pode assumir a identidade de qualquer um: 
uma vítima solidária ou um oprimido. E este sujeito atuante precisa ser o 
fundamento dos Direitos Humanos, visto que nem o Estado pode ocupar 
seu lugar, já que, este é apenas o instrumento dos Direitos Humanos. O 
mercado também não pode fundamentar os Direitos Humanos, para que não 
se transformem nos modelos modernos.

Nem tudo são flores, no estender de Martinez (2015). Ele critica a 
fetichização dos sistemas de direitos, isto porque, sempre haverão vítimas, 
graças as suas falibilidades. Logo, os sistemas libertadores partem do “direito 
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básico”, que é o de gerar direitos. Isto faz com que, o sujeito deixe de ser 
vítima e desenvolva sua vida plena, rejeitando a violência contra os novos 
direitos. Outrossim, deixa evidente o fundamento da produção da vida e 
parte do pressuposto de que o sujeito dos Direitos Humanos deve ser vivo, 
intersubjetivo e práxico, em contraposição ao sujeito abstrato moderno. É que 
pensar um sujeito vivo e material impede que aos Direitos sejam atribuídos 
apenas à teoria. 

Tal posicionamento valoriza a vida, que não é mais um fim, mas a 
possibilidade de ter múltiplos fins. Neste sentido, são rejeitados, como 
fundamentos dos Direitos Humanos, as bases que atentam contra a vida. Assim, 
a vida humana precisa então, assumir o papel limitador para as necessidades, 
o que irá evitar que a dominação e a exploração se tornem meio de satisfação 
de necessidades humanas, já que, as necessidades não são escolhidas pelos 
sujeitos, mas sua satisfação sim. Assim, o sujeito se faz pela afirmação de sua 
vida própria e pela afirmação (ou o reconhecimento) da vida do outro.

Martinez (2015) ainda aponta que os três fundamentos citados 
precisam ser observados juntos em uma espécie de paralelismo, visto que 
objetivam evitar os erros da fundamentação. O sujeito de diretos humanos, 
pensado a partir da Filosofia da Libertação e desde a América Latina, é 
entendido como “intersubjetivo, que desenvolve uma práxis de libertação 
para umidificar as necessidades materiais e acessar os bens para a produção, 
reprodução e desenvolvimento da vida.” (MARTINEZ, 2015, p.127). Desta 
forma, é preciso pensar os Direitos Humanos a partir de seu sujeito vivo, ativo 
e cheio de significado e identidade(s).

Este sujeito é contraposto à lógica do mercado, e é encontrado no 
cotidiano do pobre, esquecido e rejeitado. Neste caso, é preciso repensar os 
Direitos Humanos, fundamentá-los a partir deste sujeito, com sua própria 
visão. É preciso embasá-los não como algo afastado de sua realidade, mas 
vendo a fundamentação, a teorização como a primeira parte da pratica, assim 
como Martinez (2015) propõe.

Então, por um lado o Direito fundamenta Direitos Humanos, por 
outro esquece de efetivá-los, ou mesmo impossibilita que sejam feitos. Da 
mesma forma que garante os direitos, impede que sejam concretizados. Os 
Direitos Humanos para os esquecidos, oprimidos e excluídos são possíveis, 
fora da ótica do mercado e do capital, no entanto precisam de uma (re)
estruturação do próprio direito para que este não sirva ao capital mas ao ser 
humano, em suas diferenças e em suas diversidades, que o constituem.

 Pensar um novo direito é (re)pensar a educação, educar para os Direitos 
Humanos, mas sem repercutir o discurso colonizador, que escraviza o homem 
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livre e o prende a padrões. Estevão (2015a) ensina que existem inúmeras 
escolas e modalidades de estudo, como por exemplo, para o mercado, ou para 
os Direitos Humanos.  Neste sentido, a educação precisa necessariamente ter 
o sentido político, de militância, conscientização e de pessoalidade. Ver os 
Direitos Humanos por uma educação libertadora e para os Direitos Humanos 
é conseguir ligar teorias, práticas e dimensões sociais para considerar todos os 
seres humanos como são, longe da exclusão e da marginalização.

5 Considerações finais

A educação para os Direitos Humanos é o caminho para, ao menos, 
amenizar a sociedade anormal que enfrentamos, aquecida pelos movimentos 
sociais. No entanto, praticar esta modalidade de educação, pensando em 
uma didática tradicional e exclusivista de Direitos Humanos é incentivar e 
aumentar a insegurança e afronta ao cidadão dentro do viés contemporâneo, 
aumentando o sentimento de descontentamento e frustração com as realidades 
humanas. Outrossim, não adianta incentivar a luta e nem o processo de 
implementação de direitos através da educação se isto não o torna sujeito de 
direitos livre e independente. É preciso promover a libertação e a autonomia 
de cada educando dentro de um processo educativo, não apenas curricular, 
mas também popular, que produzirá uma sociedade atuante e melhorada, 
evoluída e crítica.

Então, promover Direitos Humanos pensados desde a América-Latina, 
desde a periferia e a partir dos excluídos, pobres, marginalizados e vitimados 
é o caminho, não uma solução cabal, como muitos gostariam, mas uma 
possibilidade de motivação do processo que é a formulação e concretização 
dos Direitos Humanos. Esta é a função da Filosofia da Libertação, dentro 
da(s) Filosofia(s) do Direito: fundamentar o Direito, em especial os Direitos 
Humanos, a partir de quem sofre a exclusão das visões europeias e dotadas de 
colonialidade e que não encontram respaldo prático para suas condutas.

Reiterando o que fora prenunciado, o presente estudo não abordou 
as impossibilidades ou falácias da Filosofia da Libertação enquanto base 
para os Direitos Humanos e, por conseguinte, da Educação para os Direitos 
Humanos. Todavia, é entendida como a melhor possibilidade para (trans)
formação do mundo atual e de amenizar sua anormalidade, visto que, permite 
pensar através do que é comumente esquecido. 

Sendo a Educação um “direito-chave”, empregá-la de maneira digna e 
dignificante, emancipada e emancipadora é, além de uma maneira adequada 
de expressão dos Direitos Humanos, uma forma de retira-los de sua abstração 
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e introduzi-los no cotidiano do ser humano comum, e não apenas idealizado. 
Isso não trará apenas uma solução para problemas existenciais humanos, 
mas promoverá, também, uma sociedade com mais equidade e respeito pela 
diferença e pelo ser humano.

Em suma, os seres humanos só terão de fato direitos, quando obtiverem 
uma educação adequada, como a Educação que pense pelos Direitos Humanos. 
E tais direitos só existirão e serão concretizados verdadeiramente quando o 
sujeito existente, vivo e multifacetado for o centro de seus estímulos. Em 
outras palavras, os Direitos Humanos se concretização quando a educação for 
adequada e quando forem pensados através da periferia.
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CAPÍTULO 9

CONSIDERAÇÕES SOBRE A CONTRIBUÇÃO DE 
MOVIMENTOS SOCIAIS NA PROMOÇÃO DE 

UM SISTEMA TRIBUTÁRIO CAPAZ DE REDUZIR 
DESIGUALDADES SOCIAIS1

Gabriela Liandra Cortezia2

1 Considerações iniciais 

O Sistema Tributário Brasileiro como exposto atualmente não é capaz 
de suprir todos os direitos básicos e reduzir as desigualdades sociais. 

Por esse motivo é importante à discussão de acordo com os incessantes debates 
acerca da alta carga tributária, da efetividade dos direitos fundamentais, da 
redução das desigualdades sociais, e em relação à cidadania e a educação fiscal 
que se mostra como um pontapé para uma mudança epor fim a contribuição 
dos movimentos sociais no Estado de Direito, pontos esses que são cada vez 
mais frequentes no cotidiano social.

O objetivo geral da pesquisa é possibilitar a reflexão e discussão sobre 
o tema, especialmente com vistas a entender como que o sistema tributário 
atual pode colaborar com a efetivação dos direitos básicos e consequentemente 
reduzir as desiguales sociais, evidenciar a importância da cidadania e da 
educação fiscal com o amparo dos movimentos sociais. Portanto, a questão 
a ser aqui respondida é: qual a contribuição dos Movimentos Sociais na 
construção de um sistema tributário nacional capaz de viabilizar o mínimo 
existencial e reduzir as desigualdades sociais?

Ao responder essa questão, mostra-se que a natureza da pesquisa é 
teórica, proveniente das consultas bibliográficas, com as quais se almeja o 

1 O assunto abordado neste capítulo de livro está ligado à pesquisa: como aluna Bolsista de 
Iniciação Científica tendo como matéria abordada: Tributação e desigualdade social: em busca 
de mecanismo de efetivação dos direitos fundamentais e do exercício da cidadania; a Monografia 
de Conclusão do Curso da Graduação em Direito, e o Projeto de pesquisa de Mestrado.

2 Bacharel em Direito no ano de 2018, Mestranda em Direito pela Universidade Regional 
Integrada do Alto Uruguai e das Missões- URI, campus Santo Ângelo- RS. gabiicortee@gmail.
com.
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estudo da doutrina, de periódicos especializados. O trabalho é realizado por 
meio da abordagem qualitativa, e o método utilizado é o compreensivo, com 
vista à reflexão e resposta para o problema que ora se apresenta.

2 O papel do Estado frente à promoção do mínimo existencial

A finalidade primordial dos tributos é arrecadar valores em prol do 
Estado, para atender as necessidades da população, sendo assim, a tributação 
se legitima no interesse do bem comum, nesse sentido, é o Estado que detém o 
“monopólio” da arrecadação tributária, ao mesmo tempo em que provê parte 
das necessidades ao seu povo. É plausível afirmar que o modelo de Estado 
influencia diretamente na tributação, sendo que, quanto mais “liberal” for 
o Estado, menor deve ser a tributação, em contrapartida, quanto maior for 
a intervenção estatal, como no modelo de Estado Social, maior deverá ser a 
tributação.

 O Estado Liberal, segundo Marciano Buffon (2009), esse intervém 
minimamente na liberdade dos cidadãos, satisfazendo-se em garantir a paz 
social dos cidadãos pertencentes ao Estado. Conforme ensina Luis Eduardo 
Schoueri (2011), dentro da lógica liberal ligada à tributação, “o tributo 
é o preço da liberdade”, onde o Estado concede aos cidadãos, de forma 
livre, atuar no mercado, por meio da produção e do trabalho, garantindo a 
liberdade de exercício e de propriedade, renunciando o seu direito de atuar 
empresarialmente, o Estado necessariamente precisa de uma parcela do 
resultado dos “lucros” recebidos pelos contribuintes para subsistir. Paulsen 
afirma que: “O Estado Social altera a estrutura e o fundamento da tributação, 
que se vincula aos seus objetivos, notadamente, de combate às desigualdades 
sociais e de melhoria da distribuição de renda entre os cidadãos”. (PAULSEN, 
2014, p. 13).

Com a Constituição Federal de 1988, fica claro que o Brasil almeja 
alcançar os ideais do Estado Democrático de Direito, embora esteja muito 
aquém do cumprimento e efetivação dos direitos fundamentais dos cidadãos.  
No Estado Democrático de Direito a tributação funciona como um 
instrumento da sociedade, por meio dos tributos que ocorre a manutenção 
econômica e administrativa do Estado (PAULSEN, 2014). Para os autores 
Streck e Morais,

À diferença dos modelos anteriores, o Estado democrático de Direito, mais do 
que uma continuidade, representa uma ruptura, porque traz à tona, formal e 
materialmente, a partir dos textos constitucionais diretivos e compromissórios, 
as condições de possibilidade para a transformação da realidade. Aponta, assim, 
para o resgate das promessas encompridas da modernidade, circunstância que 
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assume especial relevância em países periféricos e de modernidade tardia, como 
o Brasil. Há, desse modo, uma identificação entre o constitucionalismo do 
segundo pós-guerra e o paradigma do estado Democrático de Direito. Veja-se, 
para tanto, a Constituição do Brasil, que determina, no art. 3º, a construção 
do Estado Social, cujo papel, cunhado pela tradição do constitucionalismo 
contemporâneo, é o de promover a integração da sociedade nacional [...]. 
(STRECK; MORAIS, 2014, p. 105).

A tributação adotada pelo Brasil precisa ter coerência com o modelo 
adotado pelo Estado Democrático de Direito, sendo assim, o ordenamento 
tributário, tanto no plano legislativo como executivo, deve respeitar os ditames 
constitucionais tributários. Desta forma, afirma Nabais que: “O Estado na sua 
configuração de Estado Social não pode deixar de garantir a cada um dos 
membros da sua comunidade um adequado nível de realização dos direitos 
à saúde, à educação, à habitação, à segurança social, etc”. (NABAIS, 2005, 
p. 115). O Estado deve assegurar que a população tenha acesso à educação 
e à cultura, sendo que tal direito possa ser exercitado de forma plena, dado 
que pouco adianta garantir liberdade de expressão aos privados das condições 
mínimas para praticá-las.

Grande parte dos direitos fundamentais está elencada no artigo 25 
da Declaração dos Direitos Humanos da ONU de 1948 e também na 
Constituição Federal, na qual garante que todo o indivíduo e seus familiares 
têm direito a uma qualidade de vida digna, que lhes sejam assegurados saúde, 
alimentação, habitação, vestuário e serviços de previdência social os quais 
garantam proteção contra o desemprego, a viuvez e a velhice, dentre outras 
providências e a educação como um direito social básico a ser garantido pelos 
poderes constituídos. Como norma internacional complementar à declaração 
de direitos humanos, a Resolução 2.200-A (XXI), em 16/12/1966, edita pela 
ONU, que trata do Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e 
Culturais (Pidesc). 

Os direitos fundamentais correspondem aos direitos de liberdade, os 
direitos políticos, os direitos econômicos, os direitos culturais, direitos sociais 
(lazer, trabalho, seguridade social, saúde, educação), direito à informação, 
direito de petição, direito ao poder judiciário, direitos difusos e coletivos, 
direitos biológicos, direitos digitais, direito à paz e o principal o direito à 
dignidade da pessoa humana.

Giddens entende que em relação ao o estado de bem-estar social, 
grande parte dos países desenvolvidos desempenha atualmente um papel 
centralizador na prestação e assistência social. 

A maioria dos países industrializados e em processo de industrialização no 
mundo atualmente é formado por Estados de bem-estar social. Com isso, quer-
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se dizer que o Estado desempenha um papel central na prestação de assistência 
social, por meio de um sistema que oferece serviços e benefícios que satisfazem 
as necessidades básicas das pessoas, como saúde, educação, habilitação e renda, 
um papel importante do Estado de bem-estar envolve lidar com os riscos que 
as pessoas enfrentam no decorrer de suas vidas: doenças, deficiência, perda de 
emprego e velhice.  (GIDDENS, 2012, p. 363).

O entendimento do mínimo existencialé de um direito fundamental a 
sobrevivência do ser humano; no que concerne a teoria do Mínimo Existencial 
e que é um subsistema da Teoria dos Direitos Fundamentais e tem como 
finalidade respaldar as lutas sociais (movimento sociais) contra a exclusão 
social e a miséria. (OLIVEIRA, 2016, s.p). Torres coloca que não pode ser 
qualquer direito mínimo que irá ser um mínimo existencial, requer um direito 
minimamente digno,

Não é qualquer direito mínimo que se transforma em mínimo existencial. 
Exige-se que seja um direito a situações existenciais dignas. Sem o mínimo 
necessário à existência cessa a possibilidade de sobrevivência do homem 
e desaparecem as condições iniciais da liberdade. A dignidade humana e as 
condições materiais da existência não podem retroceder aquém de um mínimo, 
do qual nem os prisioneiros, os doentes mentais e os indigentes podem ser 
privados. (TORRES, 2009, p. 70).

Referente à efetivação dos direitos fundamentais na nova visão do 
art. 5 da Constituição Federal, onde se tem apenas os brasileiros (natos e 
naturalizados) assim como os estrangeiros residentes no país, nos quais apenas 
esses seriam os titulares dos direitos fundamentais, o STF julgou que os 
estrangeiros que estão de passagem no território brasileiro também podem ser 
titulares de alguns direitos fundamentais, de acordo com o julgamento do HC 
94.016/SP, 2ª Turma, Relator Ministro Celso de Mello, DJe de 16.09.2008:

“‘HABEAS CORPUS’ (...) ESTRANGEIRO NÃO DOMICILIADO 
NO BRASIL - IRRELEVÂNCIA - CONDIÇÃO JURÍDICA QUE NÃO 
O DESQUALIFICA COMO SUJEITO DE DIREITOS E TITULAR 
DE GARANTIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - PLENITUDE 
DE ACESSO, EM CONSEQÜÊNCIA, AOS INSTRUMENTOS 
PROCESSUAIS DE TUTELA DA LIBERDADE - NECESSIDADE DE 
RESPEITO, PELO PODER PÚBLICO, ÀS PRERROGATIVAS JURÍDICAS 
QUE COMPÕEM O PRÓPRIO ESTATUTO CONSTITUCIONAL 
DO DIREITO DE DEFESA (...). O SÚDITO ESTRANGEIRO, 
MESMO AQUELE SEM DOMICÍLIO NO BRASIL, TEM DIREITO 
A TODAS AS PRERROGATIVAS BÁSICAS QUE LHE ASSEGUREM 
A PRESERVAÇÃO DO “STATUS LIBERTATIS” E A OBSERVÂNCIA, 
PELO PODER PÚBLICO, DA CLÁUSULA CONSTITUCIONAL DO 
“DUE PROCESS”.

- O súdito estrangeiro, mesmo o não domiciliado no Brasil, tem plena 
legitimidade para impetrar o remédio constitucional do “habeas corpus”, 
em ordem a tornar efetivo, nas hipóteses de persecução penal, o direito 
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subjetivo, de que também é titular, à observância e ao integral respeito, por 
parte do Estado, das prerrogativas que compõem e dá significado à cláusula 
do devido processo legal. - A condição jurídica de não-nacional do Brasil e 
a circunstância de o réu estrangeiro não possuir domicílio em nosso país não 
legitimam a adoção, contra tal acusado, de qualquer tratamento arbitrário ou 
discriminatório. Precedentes. - Impõe-se, ao Judiciário, o dever de assegurar, 
mesmo ao réu estrangeiro sem domicílio no Brasil, os direitos básicos que 
resultam do postulado do devido processo legal, notadamente as prerrogativas 
inerentes à garantia da ampla defesa, à garantia do contraditório, à igualdade 
entre as partes perante o juiz natural e à garantia de imparcialidade do 
magistrado processante.” HC 94.016/SP, 2ª Turma, Relator Ministro Celso de 
Mello, DJe de 16.09.2008.

Considerando o breve resumo do julgamento do STF em 16.09.2008, 
HC 94.016/SP, 2ª Turma, Relator Ministro Celso de Mello, depreende-se, 
em síntese, que os turistas, os apátridas e as pessoas jurídicas, assim como os 
brasileiros (natos ou naturalizados) e os estrangeiros residentes no país, terão 
os seus direitos fundamentais assegurados. 

Ana Paula Barcellos dispõe que todos nós precisamos de condições 
dignas e que o mínimo existencial deve ser assegurado: 

As pessoas devem ter condições dignas de existência, aí se incluindo a liberdade 
de desenvolverem-se como indivíduos, a possibilidade de participarem 
das deliberações coletivas, bem como condições materiais que as livre da 
indignidade, aspecto que mais diretamente interessa a este estudo; não apenas 
porque isso é desejável, mas porque a Constituição, centro do sistema jurídico, 
norma fundamental e superior, assim determina. Ao juridicizar, através de 
princípios, valores fundamentais e ações políticas que entende decorrerem 
de forma direta e imediata de tais valores, a Constituição coloca a serviço 
o instrumental jurídico do direito constitucional, retirando-os do debate 
meramente político. (BARCELLOS, 2002, p. 26-27).

Conforme aDeclaração Universal dos Direitos Humanos (1789), no 
art. 1º, coloca em evidencia dois pilares da dignidade humana: “Todas as 
pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotadas de razão e 
consciência e devem agir em relação umas às outras com espírito de fraternidade.” 
(DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS, 1789). A 
maior parte das riquezas permanece nas mãos de pequena fatia da população 
mundial, o que, consequentemente, acaba refletindo negativamente nos 
direitos fundamentais e no exercício da cidadania da maior parte da população 
desafortunada. 

Percebe-se que a tributação está intimamente ligada aos interesses 
do Estado, consequentemente, a roupagem em que se apresenta o Estado, 
deve guardar correlação com sua respectiva forma de arrecadação, por 
intermédio de seu sistema tributário. Por isso, é importante manter o mínimo 
existencial ao ser humano no qual engloba direitos sociais básicos, essenciais e 
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indispensáveis a uma vida digna e como ponto central o princípio da dignidade 
da pessoa humana, princípio supremo da Constituição Federal, definido 
como fundamento da República Federativa do Brasil (art. 1º, III, da CF/88). 
No tópico seguinte trataremos sobre a educação fiscal como uma maneira de 
mudar o Sistema Tributário Nacional que se encontra tão defasado.

3 Sistema Tributário nacional e educação fiscal

Não há conhecimento ao certo da data do surgimento dos tributos, 
porém, pode-se afirmar que nas sociedades primitivas já se utilizava alguma 
forma de sistema tributário, com a finalidade de assegurar a sobrevivência 
dos indivíduos. A questão é de que vários documentos jurídicos históricos 
tratam da temática, podendo-se citar, a título ilustrativo, a Magna Carta de 
João Sem Terra, editada em 1215, assinada pelo rei João da Inglaterra perante 
os barões feudais e os eclesiásticos da época e a Declaração dos Direitos do 
Homem de 1789 provenientes da afamada Revolução Francesa, apenas para 
título exemplificativo.

Conforme o art. 3º do Código Tributário Nacional o qual dispõe 
que “Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo 
valor nela se possa exprimir, que não constitua sansão de ato ilícito, instituída 
em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada”. 
(BRASIL, 1966). Conforme ensina Ruy Barbosa Nogueira,

os tributos [...] são as receitas derivadas que o Estado recolhe do patrimônio 
dos indivíduos, baseado no seu poder fiscal (poder de tributar, às vezes 
consorciado com o poder de regular), mas disciplinado por normas de direito 
público que constituem o Direito Tributário. (NOGUEIRA, 1995, p. 391).

É importante frisar que, a própria Constituição Federal determina que 
um dos objetivos da República Federativa seja o combate da desigualdade 
social, conforme determina o art. 3º da Constituição Federal “Art. 3º 
Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: [...] 
III- erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e 
regionais.” (BRASIL, 1988).

 Como se sabe, há uma enorme desatenção em relação à solidariedade 
social quando nos referimos aos gastos públicos, confirmada pela corrupção 
e o desperdício, de forma que mesmo com maior arrecadação de tributos se 
torne sempre insuficiente, fazendo com que o princípio da solidariedade se 
desgaste, e que os contribuintes se sintam enganados. Para que este princípio 
possa ter eficácia a relação jurídica tributária deverá ser realizada de forma 
honesta e de forma respeitosa, para que assim sejam supridas as necessidades 
dos indivíduos. Segue trecho do autor Machado referente a isto
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É certo que a ideia de solidariedade social deve estar presente como 
fundamento da tributação, mas a relação jurídica tributária é sempre uma 
relação individualizada entre o Estado e o contribuinte, e nesta deve prevalecer 
o princípio da legalidade. A ideia de solidariedade deve ser, portanto, deslocada 
para o plano do gasto público. O Estado é que, dispondo do dinheiro que 
arrecada com os tributos, deve realizar o gasto público tendo em vista a 
solidariedade social. (MACHADO, 2013, p. 48).

Para Giddens (2012), no que tange a desigualdade econômica social 
nos referimos especialmente à riqueza, a renda e as condições trabalhistas 
que há entre os países. E, mais, a exclusão faz com que as pessoas excluídas 
não tenham as mesmas oportunidades que são disponibilizadas ao resto 
da população. Tem-se como exemplo a exclusão no mercado de trabalho, 
a exclusão de serviços básicos, a exclusão de relações sociais, entre outros. 
Giddens fazendo menção a uma técnica para se medir a pobreza refere

Uma técnica comum usada em tentativas de medir a pobreza absoluta é 
determinar a linha da pobreza, baseada no preço de mercadorias básicas 
necessárias para sobrevivência humana em determinada sociedade. Diz-se que 
indivíduos ou famílias cuja renda fica abaixo da linha da pobreza vivem na 
pobreza. Ainda assim, usar um único critério de pobreza pode ser problemático, 
pois essas definições não levam em conta às variações as necessidades humanas 
dentro das sociedades e entre elas. (GIDDENS, 2012, p. 345). 

A desigualdade social é um dos problemas que acomete a sociedade 
brasileira, trazendo consigo uma gama de outros problemas, como a fome, a 
precariedade no atendimento à saúde, previdência, assistência social, educação, 
segurança pública e tantos outros campos que poderia se elencar.

De acordo com Alberto Amadei Neto as desigualdades nos aspectos 
socioeconômicos, de oportunidades de acesso aos bens materiais e imateriais e 
de representatividade política, de gênero, entre outras; decorre de mecanismos 
de acumulação de capital e poder.

Decorre dos processos que privilegiam a acumulação do capital e do poder, 
tida como natural e necessária. Ela é potencializada pelos mecanismos citados, 
reforçada pelo Estado, sustentada pelo complexo arcabouço jurídico, por 
jurisprudências elitistas. A grande mídia serve para reforçar as dimensões 
ideológicas que apontam que o rico é rico por mérito, consequentemente, o 
pobre o é por falta de esforço e vontade, por demérito. (NETO, 2012, p. 12).

Sobre a função tributaria e o poder-dever tributário, Bastos comenta 
que de acordo com o art. 3º da CF/88, o cidadão tem o dever de contribuir, 
para que o Estado consiga suprir as necessidades fundamentais, assim como o 
cidadão tem o dever de pagar os tributos impostos a ele, o mesmo tem o poder 
de fiscalizar e participar da política pública.

Os direitos têm por fundamento ético-jurídico os deveres e como fundamento 
histórico-social as necessidades. Desse modo, da necessidade em se alcançar 
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os objetivos fundamentais de uma sociedade, que no caso da brasileira se 
encontram fixados no aludido art. 3º da CF/88, nasce o dever do cidadão 
em contribuir com os recursos disponíveis e proporcionais para criar os meios 
necessários ao alcance de tais objetivos, e desse dever nasce não só o direito 
do Estado de “manejar poderes indispensáveis à satisfação do interesse alheio 
que está a seu cargo prover”, mas o direito de cada cidadão em exigir tal 
contribuição e fiscalizar sua aplicação no sentido de que, uma vez arrecadada, 
possa ser utilizada no processo de concretização de tais objetivos. (BASTOS, 
2006, p. 145).

De acordo com Elísio Augusto Velloso Bastos, o cidadão deve usufruir 
dos instrumentos disponibilizados para poder obter maior participação direta 
na política publica.

Podemos certamente incluir nessas medidas a criação e desmistificação de 
um maior número de instrumentos que possibilitem a participação direta 
do cidadão no estabelecimento, execução e fiscalização de políticas públicas, 
como o recall, o referendo, o plebiscito, atuação em conselhos de educação, 
movimentos sociais, audiências públicas, reuniões acerca do orçamento 
participativo, entre outras medidas. (BASTOS, 2006, p. 152).

Para que se tenha uma maior efetivação do Sistema Tributário Nacional, 
é preciso ensinar a todos, principalmente as crianças, sobre o que significa a 
educação fiscal para que todos nós possamos exercê-la de forma consciente e 
responsável, e assim por consequência fiscalizar as atividades tributarias do 
poder público. 

Segundo o que está disposto no Programa Nacional de Educação Fiscal 
(PNEF), a educação fiscal, juntamente como pleno exercício da cidadania tem 
o objetivo de levar conhecimento ao cidadão sobre a atividade pública

Educação Fiscal deve ser compreendida como uma abordagem didático-
pedagógica capaz de interpretar as vertentes financeiras da arrecadação e 
dos gastos públicos, estimulando o cidadão a compreender o seu dever de 
contribuir solidariamente em benefício do conjunto da sociedade e, por outro 
lado, estar consciente da importância de sua participação no acompanhamento 
da aplicação dos recursos arrecadados, com justiça, transparência, honestidade 
e eficiência, minimizando o conflito de relação entre o cidadão contribuinte 
e o Estado arrecadador. A Educação Fiscal deve tratar da compreensão do 
que é o Estado, suas origens, seus propósitos e da importância do controle 
da sociedade sobre o gasto público, através da participação de cada cidadão, 
concorrendo para o fortalecimento do ambiente democrático (BRASIL, 2008, 
p. 27).

Diante de todo esse cenário, fica evidenciado que o Direito à Educação 
desempenha historicamente a função de ponte entre os direitos políticos e 
os direitos sociais. É garantido pela Constituição da República, no seu art. 
6º, quando trata dos direitos sociais e no art. 205, que salienta a educação 
como direito de todos e dever do Estado e da família, promovida e incentivada 
com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, 
seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. 
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(BRASIL, 2008, p. 18).

O PNEF (Programa Nacional de Educação Fiscal) de acordo com a 
Portaria nº 413/2002, e dividido em módulos e tem os seguintes órgãos como 
responsáveis pela sua implementação: o Grupo de Trabalho de Educação 
Fiscal (GEF, antigo GET), Grupo de Educação Fiscal dos Estados (GEFE), 
Grupo de Educação Fiscal da Secretaria da Receita Federal (GEFF) e o Grupo 
de Educação Fiscal dos Municípios (GEFM). (BRASIL, 2008). Para Lima a 
educação fiscal enfrenta desafios nos dias atuais os quais ele cita neste trecho: 

A educação fiscal enfrenta obstáculos de limitação de tempo, dinheiro e 
recursos humanos. Especialmente em momentos de crise, quando os governos 
enfrentam restrições orçamentárias mais acentuadas, enquanto algumas 
administrações fiscais tomam essa iniciativa como um objetivo estratégico, 
outras a consideram pouco relevante. Nesse último caso, talvez a razão esteja 
na dificuldade de se mensurar a relação de causalidade entre essa temática 
educacional e a mudança de comportamento dos contribuintes. De toda sorte, 
é importante destacar que os mecanismos legais de punição de quem sonegam 
tributos só alcançam aqueles que assim se portaram por desconhecimento 
ou pela vontade mesmo de se eximir de suas responsabilidades para com a 
sociedade. Por outro lado, apenas a ampla conscientização do cidadão como 
sujeito de direitos e deveres possui um real potencial transformador da nossa 
sociedade. (LIMA, 2006, p. 13).

A Resolução do Conselho Nacional de Educação nº 007/2010dispõe 
que a educação fiscal é parte da educação formal, para recepcionar as mudanças 
mundo contemporâneo, buscando pela “dignidade do ser humano, a 
igualdade de direitos, a recusa categórica de qualquer forma de discriminação, 
a importância da solidariedade e a capacidade de vivenciar as diferentes formas 
de inserções sociopolítica e cultural”. (BRASIL, 2008, p. 18).

De acordo com dados oficiais que demostram que até 2012 o Brasil 
tinha diminuído a pobreza extrema para menos de um sétimo da existente em 
1990. 

Estimava-se que atingir os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM) 
significaria que, até 2015, mais de 500 milhões de pessoas sairiam da extrema 
pobreza, mais de 300 milhões não passariam mais fome e 30 milhões de 
crianças deixariam de morrer antes de completar cinco anos. (IPEA, 2014.)

Na visão de Lima, 
Alguns autores apontam que as principais causas da redução da pobreza e da 
desigualdade seriam a melhoria progressiva do acesso à rede de ensino e o 
aumento da disponibilidade de alimentos e bens de consumo duráveis a custos 
reduzidos. Ainda que momentos de crise econômica constituam uma notória 
limitação a esse processo, pois impede que a renda da população aumente, 
o progresso sistemático dos indicadores de consumo, renda, expectativa de 
vida, educação e condições habitacionais, mesmo numa economia estagnada, 
revelam uma redução importante nas condições de pobreza extrema. Com 
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relação a isso, as políticas de transferência possuem algum impacto nessas 
melhorias, mas limitado. Isso se deve tanto ao pequeno volume de recursos 
transferidos à população beneficiada pelo programa, quanto à concentração 
deficiente dos recursos alocados a essas políticas, uma vez que muitos deles são 
distribuídos tanto a famílias inegavelmente pobres, quanto a outras nem tão 
pobres assim. (LIMA, 2006, p. 13).

Demo refere que no concernente a pobreza política e a uma sociedade 
desorganizada que não é suficiente para se constituir como povo responsável e 
consciente, por isso a importância da organização de um todo, afirmandoque:

Não é exagero afirmar que o traço mais profundo da pobreza política de 
um povo seja a falta de organização da sociedade civil, sobretudo frente ao 
Estado e às oligarquias econômicas. Uma sociedade desorganizada não chega 
a constituir-se como povo consciente e capaz de conquistar espaço próprio 
de auto sustentação da história; ao contrário, caracteriza-se como massa de 
manobra. (DEMO, 2001, p. 24-25).

Conforme o comentário de Demo, concluímos que no País, há uma 
situação de pobreza política, que precisa, urgentemente, ser modificada, e aí 
sim avançar na construção de uma cidadania brasileira nas condições acima 
mencionadas. Espera-se que esses rudimentos constituintes da cidadania 
podem e devem ser espalhados dentre toda a população, para que então, 
a começar de sua assimilação, a cidadania passe do mundo teoria para a 
prática. Daí a forte ligação existente entre educação e cidadania, e com isso as 
contribuições que os movimentos sociais tiveram no decorrer dos anos e na 
atualidade.

4 Contribuições de Movimentos Sociais frente a uma tributação 
voltada para a cidadania

Os movimentos sociais possuem importância e contribuições nos 
diferentes ramos da sociedade, mas especificadamente no ramo tributário. 
Assim como boa parte das coisas, os movimentos sociais e a tributação foram se 
modificando ao decorrer dos anos.  E a cada conquista, se tornando mais forte 
e reconhecido.  Carvalho menciona que os direitos civis evoluíram lentamente 
em sua progressão ao decorrer dos anos, mas podemos dizer que o acesso à 
justiça progrediu um pouco mais ao passar das décadas, no qual fica evidente 
destacar que nesse período sucedeu-se o surgimento de uma participação 
popular mais expressiva, que teve como consequências o movimento de 1930 
e as campanhas nacionalistas da década de 50. 

Os direitos civis progrediram lentamente. Não deixaram de figurar nas três 
constituições do período, inclusive na ditatorial de 1937. Mas sua garantia 
na vida real continuou precária para a grande maioria dos cidadãos. Durante 
a ditadura, muitos deles foram suspensos, sobretudo a liberdade de expressão 
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do pensamento e de organização. O regime ditatorial promoveu a organização 
sindical, mas o fez dentro de um arcabouço corporativo, em estreita vinculação 
com o Estado. [...]. (CARVALHO, 2011, p. 88).

Ilse Scheren Warren refere-se que no final do século XX para o começo 
de um novo milênio, as sociedades e os movimentos sociais tiveram uma 
mudança organizacional e uma maior participação na esfera política e social, 
e a cidadania como um meio de controle social e político eficaz em relação ao 
crescimento da democracia, como podemos observar no trecho a seguir: 

As organizações da sociedade civil e os movimentos sociais passam a valorizar 
cada vez mais formas de participação institucional (audiências públicas, 
assembleias e conferências políticas, fóruns, conselhos setoriais de políticas 
públicas, orçamento participativo, Agenda 21, etc.). Tais organizações 
percebem, nesses espaços, a oportunidade do exercício do “controle social 
pela cidadania”, considerado como um meio político adequado e legítimo 
para a expansão da democracia. Simultaneamente, alguns desses movimentos 
defendem e realizam uma resistência política mais ativa (ocupações de 
terra, bloqueio de estradas e ocupação de órgãos públicos e de empresas, 
especialmente transnacionais consideradas nocivas ao meio ambiente ou à 
participação social dos excluídos na produção social da riqueza, e outras formas 
de intervenção com impacto político). Essa última tendência percebe, nessas 
formas de resistência, as possibilidades de atuação para “um novo projeto de 
nação”. (WARREN, 2008, p. 506).

De acordo com Canclini, os movimentos sociais tiveram e tem uma 
grande importância na construção do cidadão, não apenas não questões 
envolvendo o direito pela igualdade, mas na questão aos direitos a serem 
diferente. Uma busca por reconhecimento, no qual os movimentos sociais 
foram de grande contribuição para a construção do cidadão.

Também na América Latina a experiência dos movimentos sociais está levando 
a uma redefinição do que se entende por cidadão, não apenas em relação aos 
direitos à igualdade, mas também em relação aos direitos à diferença. Isto 
implicaria uma perda de sustância no conceito de cidadania manipulado 
por juristas: mais do que como valores abstratos, os direitos são importantes 
como algo que se constrói e muda com as práticas e discursos. A cidadania 
e os direitos não falam unicamente da estrutura formal de uma sociedade; 
indicam, além disso, o estado da luta pelo reconhecimento dos outros como 
sujeitos de “interesses válidos, valores pertinentes e demandas legítimas”. 
Os direitos são reconceitualizados como “princípios reguladores das práticas 
sociais, definindo as regras das reciprocidades esperadas na vida em sociedade 
através da atribuição mutuamente consentida (e negociada) das obrigações 
e responsabilidades, garantias e prerrogativas de cada um”. Os direitos são 
concebidos como expressão de uma ordem estatal e como “uma gramática 
civil”. (CANCLINI, 2005, p. 36).

Por meio de políticas públicas e o amplo exercício da cidadania, 
a tributação, sendo arrecadada de forma justa, conforme a capacidade 
contributiva de cada contribuinte pode-se obter como resultado final uma 
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redução expressiva da desigualdade social no Brasil.
A concepção de cidadania aparece na antiguidade clássica (gregos 

e romanos), onde se tinha uma ligação entre a cidade e o homem livre, 
reconhecendo direitos e impondo obrigações e orientando condutas cívicas. 
A cidadania em relação ao patrimonialismo fica conexa ao complexo de 
regalias e privilégios sendo esses usufruídos por aqueles que ficam vinculados 
à determinada condição que adquirem um status. (MELLO, 2001, p.254). 
Para Lopes “a cidadania deve ser concebida como um direito, sendo que, 
simultaneamente e paralelamente, a noção de dever deve ser inserida no seu 
conteúdo, já que não existem direitos sem seus deveres correlatos”. (LOPES, 
2006, p. 25). 

Canclini comenta que “ser cidadão” é muito mais do que ter direitos 
estatais reconhecidos, ser cidadão vai muito mais além, é ter engajamento em 
práticas sociais e culturais, que dão o sentimento de pertencer ao ambiente. 

Ser cidadão não tem a ver apenas com os direitos reconhecidos pelos aparelhos 
estatais para os que nasceram em um território, mas também com as práticas 
sociais e culturais que dão sentido de pertencimento, e fazem que se sintam 
diferentes os que possuem uma mesma língua, formas semelhantes de 
organização e de satisfação das necessidades. (CANCLINI, 2005, p. 35).

De acordo com, Viana, no artigo, “O que são minorias?” Ele relata a 
falta de alcance das minorias ao poder público.  

Acesso ao poder é determinado pela classe social e não por pertencimento 
a grupos, embora, obviamente, indivíduos de alguns grupos tenham maior 
dificuldade de acesso, o que geralmente ocorre, no entanto, mais por 
pertencimento de classe do que de grupo. Outros grupos são minoritários no 
sentido quantitativo e estão bem próximos do poder, como os maçons. De 
qualquer forma, inúmeros outros grupos, além dos já citados, poderiam – e 
são – considerados minorias – seja pelo critério quantitativo ou supostamente 
“sociológico”, como os ciganos, crianças, idosos, ateus, homossexuais, “loucos”, 
etc. (VIANA, 2008, s.p).

Canclini discorre sobre a democracia e seu ganho de espaço na 
sociedade, trazendo um exemplo do voto obrigatório e facultativo; e também 
sobre as manifestações e os movimentos sociais realizados, por fim deixa um 
questionamento: onde está o povo? . 

Ainda se escuta em manifestações políticas de cidades latino-americanas: “Se 
este não é o povo, onde o povo está?” Esta fórmula era verossímil nos anos 1970, 
quando as ditaduras militares suprimiram partidos, sindicatos e movimentos 
estudantis. Cem ou duzentas mil pessoas reunidas na Plaza de Mayo, em 
Buenos Aires, ou na Alameda, em Santiago do Chile, ou percorrendo as ruas 
de São Paulo sentiam que a sua desafiante irrupção representava aqueles que 
tinham perdido a possibilidade de se expressar através das instituições políticas. 
A restituição da democracia abriu tais espaços, mas nestes países - como nos 
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outros - a crise dos modelos liberais, populistas e socialistas, o esgotamento 
das formas tradicionais de representação e a absorção da esfera pública pela 
mídia tornaram duvidoso aquele refrão. Nas nações onde o voto é voluntário, 
mais da metade da população se abstém nas eleições; onde é obrigatório, 
as pesquisas revelam que 30 a 40% não sabe em quem votar uma semana 
antes dos comícios. Se as manifestações nas ruas e nas praças diminuem, e se 
dispersam em múltiplos partidos, movimentos juvenis, indígenas, feministas, 
de direitos humanos e tantos outros, ficamos com a última parte da questão: 
onde está o povo? (CANCLINI, 2005, p. 42- 43).

Nos ensinamentos de Mello, temos a conhecida trindade, liberdade, 
igualdade e fraternidade, expressão essa usada nas principais bandeiras da 
Revolução Francesa. A igualdade se tem um conceito vago, servindo assim 
como um simples indicador de valores que se acresce, muitas vezes a igualdade 
se confunde com o sentido de justiça para se balancear com a liberdade. A 
fraternidade passou a se chamar de solidariedade com o passar do tempo, assim 
como o conceito da igualdade, a solidariedade traz também um conceito vago. 

Da mesma forma que a igualdade, a solidariedade é um princípio vazio, pois 
não traz conteúdos materiais específicos, podendo ser visualizada ao mesmo 
tempo como valor ético e jurídico, absolutamente abstrato, e como princípio 
positivado nas constituições. É sobretudo uma obrigação moral ou um dever 
jurídico. (MELLO, 2001, p. 244).

Canclini comenta em seu livro “Consumidores e Cidadãos” que as 
lutas são tiradas do plano histórico (essência histórica) e se delimitam pelas 
relações de consumo. “as lutas de gerações a respeito do necessário e do 
desejável mostram outro modo de estabelecer as identidades e construir a 
nossa diferença”. (CANCLINI, 2005, p. 30).

Wolkmer, frisa no que diz respeito ao o aspecto referente à ampliação 
do Princípio da Solidariedade, que, de acordo com as transformações sociais, 
movimentos sociais ocorridos nos últimos tempos tiveram uma extensão 
dos direitos/sujeitos coletivos, entre outros, no trecho a seguir o autor expõe 
alguns exemplos: 

 As transformações sociais ocorridas nas últimas décadas, a amplitude dos 
sujeitos coletivos, as formas novas e específicas de objetividades e a diversidade 
da maneira de ser em sociedade têm projetado e intensificado outros direitos 
que podem ser inseridos na terceira dimensão, como os direitos de gênero 
(dignidade da mulher, subjetividade feminina), os direitos da criança, os 
direitos do idoso (terceira idade), os direitos dos deficientes físico e mental, 
os direitos das minorias (étnicas, religiosas, sexuais) e os novos direitos da 
personalidade (a intimidade, a honra, a imagem). (WOLKMER, 2002, p. 
130).

Para Canclini, a cidadania se reduz a uma ideia de questão política,
além disso reduz-se a cidadania a uma questão política, e se acredita que as 
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pessoas votam e atuam em relação às questões públicas somente em razão de 
suas convicções individuais e pela maneira como raciocinam nos confrontos de 
ideias. (CANCLINI, 2005, p. 35).

Touraine remete-se a liberdade e o fato de pertencer a uma cultura, 
assim como os movimentos sociais são denominados por pertencer alguma 
categoria ou defender alguma causa, também se levanta uma preocupação 
da cultura estar sendo ameaçada pelo agrupamento do econômico, social e 
político. 

sua liberdade está ligada ao fato de pertencer a uma cultura. Como todos os 
movimentos sociais realizados por categorias dominadas, sua defesa, às vezes 
toma a forma de reivindicações positivas, herdeiras da defesa dos direitos dos 
trabalhadores e que hoje já fala dos direitos do doente, dos estudantes ou dos 
telespectadores, a forma mais defensiva de ligação com a cultura que está 
ameaçada pela penetração de um poder econômico, político ou cultural vindo 
de fora. (TOURAINE, 2008, p. 333).

De acordo com a obra de Warren (2008), no “Movimento cidadão 
crítico (década de 2000): controle social pela cidadania” pode-se observar que 
neste momento há uma emergência de uma rede de movimento social que 
busca uma nova presença na esfera pública, de engajamento com as questões 
nacionais, mas de autonomia em relação à esfera governamental. 

Trata-se de empoderar e capacitar a sociedade civil para participar na esfera 
pública estatal, negociando e colocando os interesses e reivindicações 
da sociedade civil, resguardando a autonomia de suas concepções e 
posicionamentos. Alguns movimentos populares titularam-se de “projeto de 
nação”. 

Em síntese, essa nova forma de fazer política dos movimentos sociais em rede, 
denomina-se de “movimento cidadão crítico”. (WARREN, 2008, p. 14-15).

Então para responder a questão acima supracitada no qual se questiona 
“Qual a contribuição dos Movimentos Sociais na construção de um sistema 
tributário nacional capaz de viabilizar o mínimo existencial e reduzir as 
desigualdades sociais?”, podemos trazer aqui uma entre outras possibilidades 
de reduzir as desigualdades por meio dos movimentos sociais, o movimento 
internacional ATTAC.

O movimento internacional ATTAC nasceu em 1998 na França como um 
grupo de pressão a favor da supressão de paraísos fiscais, aumentando a 
tributação da renda do capital e a introdução de um imposto sobre transações 
financeiras internacionais (popularmente conhecido como Tobin Tax), isso 
restringiria a volatilidade dos mercados de capitais especulativos. [...]. Nesse 
texto, ele denunciou que a globalização havia construído seu próprio “Estado”, 
com seus aparatos, redes de influência e meios de ação completamente 
independentes da sociedade, e que agia destruindo as economias nacionais, 
desprezando os princípios democráticos, pressionando os estados, e exigindo 
cada vez mais benefícios, aumentando as desigualdades sociais.
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A organização em nível internacional é um dos fundadores e promotores do 
Fórum Social Mundial, nascido em Porto Alegre em 2001, bem como do 
Fórum Social Europeu de 2002.

A Attac Espanha foi criada no ano de 2000 a partir das Associações Attac 
dos territórios ou comunidades da Andaluzia, Aragão, Ilhas Baleares, Ilhas 
Canárias, Catalunha, Galiza, Madri, Múrcia e Valência. (ATTAC, 2000).

É de suma importância expor aqui as propostas desse movimento 
internacional ATTAC, 2000, que se preocupa com uma política ao serviço 
da cidadania, uma justiça fiscal e a interrupção da desregulação financeira, 
a defesa do público, ao serviço das pessoas e a diminuição de privilégios, 
um comércio em que transnacionais não ameacem os direitos do cidadão, 
democracia e sustentabilidade, e a preocupação em trazer um novo cenário 
ambiental. (ATTAC, 2000).

É relevante salientar também que o ATTAC, “por mais de duas 
décadas, trabalhamos com os cidadãos na busca de alternativas sociais, 
ecológicas e democráticas que nos permitam construir um mundo mais 
justo.”, decorrido todo esse espaço de tempo, “a globalização criou seu próprio 
estado supranacional, que possui uma constelação de órgãos não eleitos (FMI, 
Banco Mundial, OMC etc.) que falam a uma só voz para exaltar as virtudes 
do mercado e ter mais poder. que os parlamentos e organizações democráticas 
de cada país”. O que esse movimento internacional faz é denunciar “a falta 
de controle e regulação dos movimentos de capitais, a existência de paraísos 
fiscais, políticas tributárias que favorecem grandes fortunas e promovem a 
desproporção dos salários milionários dos administradores, a superexploração 
dos recursos naturais, [...]”.(ATTAC, 2000).

O trabalho desse movimento é realizado “por meio de várias 
ferramentas: estudo e pesquisa, ação legal, pressão política, treinamento do 
cidadão e mobilização social. Somos uma organização independente, sem 
financiamento de qualquer parte, empresa ou entidade pública ou privada”. A 
ATTAC não “persegue” o governo, “mas a conscientização e mobilização das 
maiorias sociais, além da mudança cultural como parte integrante da ação 
política de uma cidadania plural que expressa seus anseios por liberdade, 
igualdade e solidariedade, e que visa construir um mundo em que todos os 
seres humanos podem habitar com dignidade”. (ATTAC, 2000).

Então podemos notar que os movimentos sociais brasileiros da 
segunda metade do século XX desejavam alcançar mudanças sociais em 
prol da cidadania. Como por exemplo, o movimento cidadão crítico que 
vem conseguindo reverter a sua concepção de lutas, buscando o controle 
social das políticas públicas pela cidadania organizada a partir das redes da 
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sociedade civil, e também o movimento internacional ATTAC, que traz 
uma gama de propostas, objetivos, em prol do cidadão. Acredito que por 
meio de movimentos sociais assim como o ATTAC, é possível sim reduzir as 
desigualdades sociais e garantir o mínimo existencial aos indivíduos.

6 Considerações finais

O sistema tributário é um importante mecanismo a serviço do modelo 
de Estado, tendo em vista que o tributo tem um poder de interferência direta 
nas condutas (ações e omissões) dos cidadãos-contribuintes, bem como, pelo 
fato de que é justamente por meio da arrecadação tributária, que o Estado 
subsiste estruturalmente. 

E através das políticas públicas e o amplo exercício da cidadania, 
que a tributação recolhida de forma justa conforme a capacidade de cada 
contribuinte, e que aja o retorno desse dinheiro para o mínimo existencial 
do ser humano, há uma possibilidade de se obter como resultado final uma 
redução expressiva da desigualdade social no Brasil. Por enquanto, nota-se que 
a tributação nacional tem contornos amplamente definidos na Constituição e 
sendo assim, deve se respeitar a força normativa de seu texto, para que se possa 
efetivamente e concretamente atender aos direitos fundamentais dos cidadãos.

Como dito anteriormente, a importância de uma educação fiscal, 
para que assim os indivíduos possam participar interagir, discutir, e analisar 
a tributação imposta pelo estado. A democracia exige duas formas bases: a 
primeira é que todo o imposto é criado por uma lei, ou seja, o Estado só 
pode exigir algum imposto se foi autorizado por lei, a segunda e que todo o 
gasto público necessita ser autorizado por uma lei, por meio de um orçamento 
descrevendo a sua utilização. Portanto, acompanhar os gastos públicos é um 
direito fundamental de cidadania pelo povo, pois é uma responsabilidade 
social. Cabe ao indivíduo reivindicar e interagir ativamente na atividade fiscal 
do Estado. 

Daí pode-se citar juntamente a relevância e a contribuição dos 
movimentos sociais em questões tributárias, em que por meio desses 
movimentos se buscou o exercício pleno da cidadania a fim de garantir 
o mínimo existencial (os direitos fundamentes) como, por exemplo, o 
movimento ATTAC que nós passa a sensação de uma “luz no fim do túnel”, 
e a importância do saber educacional nas relações públicas, envolvendo as 
contribuições feitas pelo cidadão-contribuinte e assim saber o que fiscalizar e 
como funciona a atividade pública para poder questionar as autoridades sobre 
os gastos. 
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CAPÍTULO 10

CONSIDERAÇÕES ACERCA DO DIREITO E 
DA MÚSICA NO CONTEXTO DA DIGNIDADE 

HUMANA DAS MINORIAS

Gustavo Patias1

1 Considerações iniciais

Vivemos numa época marcada pela desorientação, em que as 
relações sociais e também a percepção dos sujeitos e coletividades 

sobre democracia, alteridade e dignidade humana tiram do homem o “chão 
seguro” sobre o qual caminha. Tem-se, assim, um mal-estar nas culturas e nas 
sociedades que predispõe o homem contemporâneo aos embates psicológicos 
e físicos, sendo necessário, discutir a alteridade no contexto das minorias.

O estudo em tela faz-se importante e justificável porque está inserido 
à proposta da disciplina Direito, movimentos sociais e minorias. Ainda, 
porque busca relacionar o Direito à música. A metodologia empregada condiz 
à revisão da literatura envolvendo autores que tratam da democracia, da 
dignidade humana e dos direitos humanos, questionando, com isso, o modo 
como a música brasileira faz-se a voz das minorias no afã de trazer à tona a voz 
das minorias em todas as suas facetas.

Este artigo tem por objeto verificar a possibilidade de compreensão 
da luta por dignidade e por vida digna a partir da relação entre o direito e a 
música. Ainda que não se tenha uma teoria que vincule o campo cognitivo do 
direito à música(ou à Teoria Musical), a relação entre ambos ocorre de diversas 
formas. 

Nesse sentido, esboça-se uma reflexão a respeito da dignidade humana 
e como ela é representada em letras de músicas brasileiras. A primeira seção 
traz explicações inerentes ao conceito de minorias e, também, aos direitos 
previstos na Constituição Federal de 1988, em especial ao direito da dignidade 
humana. A segunda seção traz uma reflexão entre letras de música que esboçam 

1 Mestrando do Programa de Pós-Graduação stricto sensu – Mestrado e Doutorado em Direito da 
Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões (URI), campus Santo Ângelo/
RS. Graduado em Direito pelo IESA, Santo Ângelo/RS.
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uma representação dos desejos, angústias e protestos das minorias no contexto 
social.

2 Sobre minorias e direitos

O ser humano é ao mesmo tempo singular e múltiplo, expressa Edgar 
Morin (2000, p. 55). Por isso, falar em minorias é falar sobre a dinâmica 
da relação entre minoria e ethos social que tece o imaginário social, plural e 
democrático. Falar em minorias, por conseguinte, é tratar do reconhecimento 
das identidades, dos direitos humanos e direitos fundamentais assegurados na 
Constituição Federal de 1988.

O direito das minorias representa direitos fundamentais de parcelas 
da sociedade eleitas como minorias a partir de parâmetros de marginalização 
histórica, acreditam Martins e Mituzani (2011, p. 335). Por sua vez, a 
marginalização desses grupos deu-se por meio de discriminação social, 
representação política deficiente ou inexistente, subvalorização cultural, 
omissão – ou mesmo violência – das instituições estatais, para citar as 
principais causas de desprestígio em relação às minorias.

O termo “minoria”, segundo Nildo Viana (2016), vem sendo utilizado 
novamente, depois de um bom tempo em desuso. Para o sociólogo, o resgate 
do termo não é gratuito. A razão de ser desse resgate é uma resposta para uma 
necessidade intelectual e política, coisas que sempre andam juntas. Desde o 
seu surgimento, a noção de “minorias” nunca foi muito clara e as definições 
muito menos. 

Consoante às minorias, Minhoto (2009, p. 22) expressa que elas são 
um segmento social, cultural ou econômico vulnerável, incapaz de gerir e 
articular sua própria proteção e a proteção de seus interesses. Ainda, alvos de 
pré-conceituações de cunho moral em decorrência de seu distanciamento do 
padrão cultural ou hegemônico, são vitimados de algum modo e em graus 
variados de opressão social, necessitam de especial proteção por parte do 
Estado.

Nesse sentido, o ponto em comum está no afetamento que as minorias 
sofrem, como o poder que lhes é tirando, ao processo de dominação, à 
violência sofrida, à marginalização social e a uma necessidade premente de 
tolerância. Sendo assim, necessário ampliar o campo de discussão que envereda 
para a questão que trata das minorias à luz dos conceitos, da democracia, da 
dignidade e do direito emanado da Constituição pátria.

Inicialmente, necessário frisar que a democracia revela como uma 
matriz simbólica das relações sociais que permite considerar a sociedade como 
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um espaço público de debates ilimitados e indeterminados, como um espaço 
aberto a um devir sem limites. Isto é, conforme Warat (1992, p. 9),

como um espaço de significações que não precisa mais apelar a um discurso 
transcendente que garanta a unidade e a identidade orgânica da sociedade, 
assim como tampouco seria preciso apelar a uma noção de poder que o 
apresente como guardião de uma anelada identidade comum.

Notadamente, as minorias não podem estar à margem da democracia, 
pois nesta, conforme Sodré, na “democracia deve predominar a vontade da 
maioria, como argumento quantitativo”, mas, do ponto de vista qualitativo, 
“democracia é um regime de minorias, porque só no processo democrático 
a minoria pode se fazer ouvir. Por isso, o Autor caminha para sustentar que 
minoria, em seu entender, é uma voz qualitativa, cujo princípio de moção é o 
impulso de transformação.” (SODRÉ, 2005, p. 14).

No entendimento de Viana (2016, p. 5), “o discurso sobre as minorias 
é produto de uma necessidade política e não mera necessidade intelectual ou 
simplesmente produto da falta de rigor e cientificidade”. Por conseguinte, 
configura-se a minoria como um lugar, não como espaço abstrato, mas como 
localização do corpo, indicando um lugar ocupado, onde ocorre o afetamento 
do território pela presença humana, posto que “minoria não é uma fusão 
gregária mobilizadora, como a massa ou a multidão ou ainda um grupo, mas 
principalmente um dispositivo simbólico com uma intencionalidade ético-
política dentro da luta contra-hegemônica.” (SODRÉ, 2005, p. 13).

Sodré (2005, p. 14) reitera que “minoria é uma recusa de consentimento, 
é uma voz de dissenso em busca de uma abertura contra-hegemônica no 
círculo fechado das determinações societárias.” É no âmbito da reinvenção 
das formas democráticas que se deve inscrever o conceito de minoria. 

Debatidos amplamente por pesquisadores de várias áreas, a ideia de 
grupo minoritário e o conceito de minoria são vistos de maneiras diferentes. 
Rifiotis (2006) compreende as minorias como grupos que poderiam, em 
circunstâncias específicas, correr o risco de perder a própria identidade por 
serem vitimizados por processos de controle e homogeneização.

De outra banda, Séguin (2002) vê as minorias a partir de uma 
perspectiva jurídica, relacionando-as aos chamados grupos vulneráveis, 
os quais são descritos por ela como grupos que sofrem discriminação e são 
vítimas de intolerância. As referências destes autores dão a perceber que 
grupos minoritários e grupos vulneráveis possuem elementos característicos 
em comum, ainda que não estabeleçam obrigatoriamente uma relação sempre 
de proximidade conceitual.

Boudon e Bourricaud (2002, p. 93), em seu dicionário de sociologia, 
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explicam que “um grupo só constitui uma minoria se tomar consciência 
de si próprio enquanto grupo diferente dos outros e, na maioria das vezes, 
socialmente inferiorizado, sobretudo se é assim visto pelos outros.”Para fins 
de exemplificação, os ruivos são menos numerosos que os morenos nas nossas 
sociedades, mas não formam uma minoria, na medida em que, não tendo a 
cor dos cabelos significação social, eles não têm consciência de constituir um 
grupo particular.

Sabiamente, acrescenta Warat (1992, p. 8), que um cenário democrático 
requer acolhimento, e “não pode excluir, castigar ou culpar a nenhum homem 
porque senta ou se comporta de um modo diferente, porque atua de forma 
discordante com as pautas unificadas pela instituição social”. Sendo assim, 
pode-se, pois, dizer que o direito mais se aproxima de sua finalidade quanto 
mais considere o homem, em todas as suas dimensões, realizando os valores 
que lhe são mais caros.

A Constituição Federal de 1988 instituiu o Estado Democrático de 
Direito, destinado a assegurar os direitos sociais e individuais, a liberdade, a 
segurança, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade 
fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social, 
demonstrando o legislador desde já a sua preocupação com as diferenças 
existentes na sociedade e com a discriminação sofrida por grupos minoritários.

 As considerações tecidas até aqui são oportunas e sábias quando se 
busca centrar o debate entorno das minorias num estado democrático de 
direito sob o qual se assenta a democracia no Brasil. No plano jurídico, a 
finalidade última do direito é a realização dos valores do ser humano. 

Os direitos fundamentais constituem a base da Carta Magna, e estão 
vinculados em grande parte de seus textos constitucionais, garantindo, assim, 
o direito a vida, a igualdade, a liberdade, bem como, a dignidade da pessoa 
humana. São um conjunto de direitos e garantias, assomando como finalidade 
primordial o respeito, com proteção do Estado que garante as condições 
mínimas de vida e de desenvolvimento. Notadamente, garantir o direito das 
minorias é uma das funções básicas do Estado Democrático de Direito.

O artigo 3º da Constituição Federal de 1988 aborda quais são os objetivos 
fundamentais da República Federativa do Brasil, quais sejam: a construção de 
uma sociedade livre, justa e solidária, garantia do desenvolvimento nacional, 
a erradicação da pobreza e da marginalização, a redução das desigualdades 
sociais e regionais e a promoção do bem de todos, sem preconceitos de 
origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. 
(BONAVIDES, 2011).

No mesmo sentido, o artigo 5º da Carta Magna assegura que todos os 
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indivíduos, fazendo parte ou não de uma minoria, sejam iguais perante a lei, 
sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se a inviolabilidade do direito 
à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade; ainda, a proteção 
da mulher no mercado de trabalho, licença maternidade, proteção à crianças 
e adolescentes, portadores de doenças mentais e idosos, reserva de vagas para 
deficientes físicos no serviço público, entre outras medidas. 

Em razão disso, Carmem Lúcia Antunes Rocha (1990) preconiza que:
a Constituição Federal desiguala para realizar o princípio da igualdade, ou 
para efetivar a igualação jurídica para sobrepor à desigualação física, social 
econômica um padrão que assegure, eficazmente, a dignidade humana como 
princípio maior do Direito Constitucional Contemporâneo. (ROCHA, 1990, 
p. 293).

No tocante à dignidade humana, este é um dos mais importantes 
direitos constitucionais, e o seu valor deve ser observado em seu caráter 
absoluto. Assim, não há nenhum outro princípio ou norma jurídica que o 
sobreponha. No contexto analítico, Sarlet (2011) define a dignidade da pessoa 
humana como:

a qualidade intrínseca e distintiva de cada ser humano que o faz merecedor 
do mesmo respeito e consideração por parte do Estado e da comunidade, 
implicando, neste sentido, um complexo de direitos e deveres fundamentais 
que assegurem a pessoa tanto contra todo e qualquer ato de cunho degradante 
e desumano, como venham a lhe garantir as condições existenciais mínimas 
para uma vida saudável, além de propiciar e promover sua participação ativa e 
co-responsável nos destinos da própria existência e da vida em comunhão com 
os demais seres humanos. (SARLET, 2011, p. 60).

Constata-se, assim, que a dignidade é composta por um conjunto de 
direitos existenciais compartilhados por todos os homens, em igual proporção. 
A titularidade dos direitos existenciais, porque decorre da própria condição 
humana, independe até da capacidade da pessoa de se relacionar, expressar, 
comunicar, criar, sentir, pois “mesmo aquele que já perdeu a consciência da 
própria dignidade merece tê-la (sua dignidade) considerada e respeitada.” 
(SARLET, 2011, p. 50).

O princípio em tela como valor moral é o mínimo indispensável 
dos valores que anseiam o respeito pela sociedade, devendo o ser humano 
ser protegido pelo Direito e suas normas, como forma e providência do 
reconhecimento da condição de ser humano e da essência de cada um.

A importância do conceito é no sentido da busca e idealização da 
Justiça na vida cotidiana, principalmente para aqueles grupos minoritários 
que sofrem discriminação e deveras são excluídos da sociedade, para aqueles 
que ainda necessitam de atenção especial do Estado. As normas existem para 
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amparar as minorias, mas os princípios são o que norteiam para que estas 
sejam realmente efetivas.

As linhas acima fazem pensar o direito das minorias à luz do Direito, 
é, sobremaneira, instigante, haja vista a consolidação de uma sociedade 
democrática e pluralista, comprometida com a diferença, o multiculturalismo, 
a dignidade da pessoa humana. Nesse tocante, a seção que segue discute as 
minorias representadas na música brasileira.

3 Por quem tocam as guitarras? Minorias representadas na música

Vimos, até aqui, o entrelaçamento entre democracia e dignidade 
humana no corolário social, em que esta assoma como princípio inegável 
para o pleno exercício da democracia no Brasil. A efetividade dos direitos à 
integridade física, saúde, educação, desenvolvimento saudável, entre outros, 
são facetas formadoras do conceito amplo de dignidade da pessoa humana. 

No entanto, se nos debruçarmos sobre os arquivos históricos que 
formam a nossa história, perceberemos quão incipiente e conturbada é essa 
relação. Princípio fundamental do ordenamento pátrio e norte constitucional, 
a dignidade humana - tão almejada - é, ainda, um afã das minorias em terras 
brasileiras. 

Atualmente, ainda que convivamos em uma democracia, diversos 
grupos minoritários são ainda são deixados à margem de uma cultura 
dita institucionalizada, entendida, aqui, como um sistema de padrões de 
comportamento dominante na sociedade. Índios, negros, homossexuais, 
pessoas com deficiência e grupos de outros tipos, tendem a ser discriminados 
e, consequentemente, excluídos da disputa pela hegemonia política dos grupos 
e classes socialmente dominantes. 

Pauta-se, aqui, que sociabilidade se torna inexpressiva, com 
protagonistas adormecidos, ilhados uns dos outros como resultado dos efeitos 
castradores, dos tabus impostos pelos sistemas estereotipados de representação. 
O ilhamento social precisa ser encarado como um velado dispositivo de 
exclusão social. Aqui, em vez de falar de minorias segregadas, precisamos 
mencionar as maiorias excluídas. (WARAT, 1992, p. 11).

As palavras de Warat (1992) encontram eco nas palavras de Edgar 
Morin (2000), para o qual “indivíduo e sociedade existem mutuamente. A 
democracia favorece a relação rica e complexa indivíduo/sociedade, em que 
os indivíduos e a sociedade podem ajudar-se, desenvolver-se, regular-se e 
controlar-se mutuamente.” (MORIN, 2000, p. 104).

Isso faz lançar um olhar otimista sobre a aceitação das minorias, e como 
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é necessário estarmos juntos com nossas diferenças. No entanto, isso somente 
acontecerá caso nos reconhecermos mutuamente como sujeitos e,

o reconhecimento do outro só é possível se a partir da afirmação que cada um 
faz de seu direito de ser sujeito. Complementarmente, o sujeito não pode se 
afirmar como tal sem reconhecer o outro como sujeito e, em primeiro lugar, 
sem se livrar do medo do outro, que leva à sua exclusão. (TOURAINE, 1999, 
p. 203).

Sem o reconhecimento do outro, a dignidade humana cede lugar à 
marginalização. Estar à margem do ethos social é não ter os direitos previstos 
em lei assistidos. Nesse sentido, a pergunta que se faz, então, é: de que forma 
a música no Brasil “fala” dos direitos sociais destes grupos minoritários?

Os discursos de resistência se dão em alguns ritmos, em especial no 
rap, funk e rock, que procuram ser “representantes” de minorias. A música 
assoma como instrumento de expressão das minorias. A música tornou-se 
um forte instrumento de comunicação popular, o que leva a incrementar o 
processo de construção das identidades e de cultivo dos valores históricos e 
culturais. (PERUZZO, 2004). 

Na sociedade atual, o direito de comunicar é exercido através do 
chamado espaço público midiático e o grande desafio está em transformar esse 
espaço em ferramenta para educar e promover a cidadania. (LIMA, 2007).

Considerando que música constitui-se como um produto cultural e que 
cultura e comunicação são indissociáveis, as suas características de expressão 
artística abstrata e sensibilidade poética são suplantadas por sua função de 
linguagem e signo. (LIMA; OLIVEIRA, 2005). Como linguagem, “a música 
envolve dimensões afetivas, cognitivas, históricas, ideológicas, sociais e 
individuais elaboradas de forma peculiar” (SEKEFF, 2007, p. 178), a qual 
expressa e simboliza particularidades da vida social e sentimentos pessoais de 
cada indivíduo.

É importante considerar, nesse sentido, como o ser marginalizado 
estabelece seu poder de fala na sociedade, expressando seu direito de “voz” 
para denunciar as mazelas que assolam o dia a dia de quem mora em lugares 
afastados do centro do poder, como periferias e comunidades. 

Nesse caso, a expressão dessa voz ocorre por meio da relação entre 
arte e política, visto que as minorias criam mecanismos para romper com o 
discurso de violência e de exclusão a eles associados, assumindo, portanto, 
um discurso de resistência. Quem tem direitos quer usufrui-los, assim canta 
Emilio Santiago, em “Direito é Direito”, samba musicalizado em 1989:

É hora da verdade /

A liberdade ainda não raiou /
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Queremos o direito de igualdade/
Viver com dignidade /
Não representa favor.

A música de Santiago clama o direito do afrodescendente em ser 
tratado de maneira igualitária em solo brasileiro, pois viver com dignidade 
não é um favor que o Estado faz.

Em outro gênero musical, questionadoras, as músicas dos Racionais 
não podem ser esquecidas. Esta põe em pauta as situações precárias em que 
muitos brasileiros vivem. “Homem na estrada”, de 1993, reivindica dignidade, 
direito pleno previsto na Carta Magna, conforme segue: 

Equilibrado num barranco, um cômodo mal acabado e sujo
Porém, seu único lar, seu bem e seu refúgio
Um cheiro horrível de esgoto no quintal
Por cima ou por baixo, se chover será fatal
Um pedaço do inferno, aqui é onde eu estou
Até o IBGE passou aqui e nunca mais voltou.

A música “Perfeição” (1993) da banda Legião Urbana consiste em uma 
crítica à sociedade brasileira em concreto e às imperfeições do ser humano em 
geral:

Vamos festejar a inveja
A intolerância e a incompreensão
Vamos festejar a violência
E esquecer a nossa gente
Que trabalhou honestamente a vida inteira
E agora não tem mais direito a nada.

Os exemplos acima elencados denotam a crítica tecida no cenário 
musical brasileiro. Indiferentes à época de seu lançamento, as letras das 
músicas mostram de modo tenaz a voz dos afrodescendentes, dos moradores 
das favelas, dos trabalhadores assalariados. Todos clamam por direitos, e, no 
que tange aos direitos das minorias, as letras dessas músicas põem em xeque a 
questão da alteridade.

A música brasileira - não apenas por meio de suas letras, significantes e 
significados - transforma por meio de sua melodia e aguça nossa sensibilidade. 
Em conjunto, leva-nos a uma compreensão nova e intersubjetiva. Leva a uma 
luta por dignidade humana. A música “Mun-rá” (2002), de Sabotage, faz isso:

Um Branco e um Preto unido
Respostas que cala o ridículo
Vejo assim confisco, mundo submisso
Eu adquiro, alívio, paz para os meus filhos
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Na decente, atenciosamente eu sigo em frente tipo assim
Regenerado delinquente lá do Brooklyn
Não sou Mun-Rá mas tenho sim uns Pit Bull por mim
Sei que até lá, liberdade já, pros meus irmãozinhos
Representei com um do verdinho na mente ok
Não desandei eu me empenhei, me dediquei também
Conheço o povo, de Sampa, RJ, BH, Baixada Porto
Sou Gavião fiel de origem louco
Nada bobo, não brigo pelo jogo, sou fogo contra fogo
Mais vale uma família e um qualquer no bolso
Medo, talvez desemprego sofrimento lamento
Mas sei demais, vou viver sem paz
Pagar veneno, nas ruas falcatrua zé povinho
Um isqueiro, o itinerário de um puteiro é o Brasil

Como grande obra de arte, a música é uma descrição crítica da 
realidade social. Ela luta por dignidade, por igualdade e pela eficácia dos 
direitos humanos. Nessa direção, interessante discussão é trazida à baila por 
Rodrigues e Grubba (2011) em seu artigo “O ser dos Direitos Humanos na 
ponte entre o Direito e a música”, que tem por objeto os direitos humanos, 
efetivamente a possibilidade de compreensão da luta por dignidade e por vida 
digna a partir da relação entre o Direito e a música. Segundo os autores acima 
citados,

ão existe uma única teoria que tenha aventado um espaço intersticial entre 
o Direito e a Música, mas existem tão somente análises que, partindo de 
pesquisadores jurídicos, principalmente dedicam-se à compreensão do direito 
na Música. Quer dizer, intentam estudar as manifestações do Direito ou 
da Teoria Jurídica nas representações musicais. Se tanto o Direito quanto a 
Música se desenvolvem no mesmo campo, o campo das relações humanas, 
podemos dizer que, da mesma forma com que o Direito influencia o contexto 
social e, consequentemente, as manifestações artísticas; a música, de seu turno, 
enquanto expressão do corpo individual e social, pode oferecer informações 
para a compreensão do Direito ao exprimir uma visão da sociedade, de onde o 
direito emerge e onde atua. (RODRIGUES; GRUBBA, 2011, p. 3).

Aprofundando, Rodrigues e Grubba (2011) expressam que a relação 
entre o Direito e a música é dialética:

A música não somente perpétua os valores culturais e as práticas sociais de uma 
dada sociedade, como também, por outro lado, critica-os, assim como exerce 
influência na formação de novos valores e práticas humanas. E o Direito, 
enquanto regulador estatal das relações humanas, cria práticas sociais e valores, 
mas também é por eles modificado com o passar do tempo. Quer dizer, 
tanto o Direito quanto a Música estão sempre em constante transformação. 
(RODRIGUES; GRUBBA, 2011, p. 3).
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O direito à dignidade das minorias está no mundo da prática cotidiana, 
tal como a expressão musical. Ainda, conforme Rodrigues e Grubba (2011, p. 
11), são os anseios das pessoas por uma vida digna e pela dignidade humana. 
São processos de luta pelo acesso igualitário aos bens materiais e imateriais 
a uma vida digna de ser vivida, sejam eles de expressão, convicção religiosa, 
educação, moradia, trabalho, meio ambiente, cidadania, alimentação sadia, 
lazer, formação, patrimônio histórico, cultural.

Realidades dissonantes. Mudanças radicais. Identidades cambiantes. 
Para formar a própria identidade, todo o individuo passa por um processo de 
reconhecimento diante do “outro”, que é diferente. Portanto, reconhecer no 
outro todas as características que os distinguem ou os tornam semelhantes faz 
parte da identificação das identidades, seja pelos costumes, pelo modo de se 
vestir, os lugares que frequentam, através da origem, da etnia ou da língua, da 
orientação sexual ou do gênero. (WOODWARD, 2000, p. 18).

Subjetividades do devir social. As minorias sentem tudo isso no 
amálgama que reúne em seu bojo o desejo de democracia e dignidade. A 
vinculação essencial entre o Direito e a Arte, nesse ponto, leva a Arte a ser 
vista como uma consciência (est) ética e o Direito se constitui em um código 
regulamentador da conduta humana para a convivência da vida em sociedade, 
não somente um sistema pretensamente coerente e completo.

O próprio Direito que precede esse sistema de Direito pode ser 
entendido, de maneira mais abrangente, como uma manifestação da 
Arte, também subordinado à est-ética das relações entre os seres humanos. 
(RODRIGUES; GRUBBA, 2011, p. 17-18). Por conseguinte, 

o Direito só pode ser apreendido em sua dinâmica social, por meio da 
dialética. Apenas uma visão sociológico-dialética, que enfatize o devir e 
a totalidade, será capaz de apreender a síntese jurídica – a positivação da 
liberdade conscientizada e conquistada nas lutas sociais, expressão da justiça 
social atualizada. (RODRIGUES; GRUBBA, 2011, p. 7).

Nesse sentido, “a questão dos direitos humanos é uma questão 
de alteridade”. Inaceitável, pois, “falar de Direitos humanos ignorando o 
componente da alteridade que o constitui em estrutura. A alteridade é o 
centro de gravidade dos Direitos Humanos”, esclarece Warat (2010, p. 
116). Os direitos humanos como cartografia da alteridade são ponto de 
partida para o autor. Por essa ótica, os direitos humanos deixam de ser tidos 
como universais e fundamentais, passando a ser entendidos como direitos 
da alteridade e, portanto, dialógicos, a fim de permitirem a construção das 
biografias singulares e coletivas.

Warat reforça a ideia de que precisamos aprender a ouvir a rua, isso 
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porque “a rua grita constantemente a desmesura, denunciando como são 
ignoradas as diferenças reduzidas às minorias excluídas. É um grito que não 
se escuta.” (WARAT, 2010, p. 127). Acrescente-se a isso que não podemos 
nos tornar “moradores de aluguel da casa dos outros, à mercê das forças 
do mundo. Minha casa é meu bunker contra as inclemências do mundo.” 
(WARAT, 2010, p. 89).

Essa casa é a nossa intimidade, nossa autonomia, que nos acompanhará 
em todos os lugares. Nossa casa precisa ser nômade. Isso porque os sujeitos da 
pós-modernidade são fragmentários, nossas identidades consistem num entre-
nósde fragmentos que vamos montando, desmontando e recriando ao longo 
da nossa vida, conforme nossas interações com o outro – não existe alteridade 
sem o outro.

Conforme Woodward, a diferença “pode ser celebrada como fonte de 
diversidade, heterogeneidade e hibridismo, sendo visto como enriquecedora.” 
(WOODWARD, 2000, p. 50). No entanto, a diferença faz gerar discriminação, 
preconceito e violência, tornando-se um problema desnecessário diante de 
tamanha importância que identidades distintas possuem para os indivíduos 
em sociedade. É nesse sentido em que aparecem as minorias na busca de não 
ser discriminadas negativamente, como também buscam acesso aos direitos 
que tornem suas vivências mais dignas.  

Vive-se uma ‘crise de agonia’, isto é, “um estado trágico e incerto em que 
os sintomas de morte e de nascimento lutam e se confundem” esclarece Warat 
(2000, p. 9), em que a realidade se afirma sob o signo da agonia, permeado 
pelo sentimento da cultura do vazio existencial, cultura da tristeza profunda. 
É, sobremaneira, “um tempo paradoxalmente letárgico e demasiado rápido, 
que vai gerando povos ambivalentemente fixados em posições de violência e 
de indiferença generalizada.” (WARAT, 2000, p. 20).

À luz deste signo, o homem acompanha a evolução dos tempos de 
forma passiva, com a sensação de que tudo é instantâneo, frio e determinado. 
No entanto, aceitar isso é sintoma de evolução, de respeito à individualidade 
de cada pessoa. Identificar e aceitar o semelhante e suas escolhas não é apenas 
assunto bíblico, mas também é algo que deve ser praticado com muita paixão, 
pois nos tornamos “livres quando aceitamos e entendemos, pelos sentimentos, 
a diferença do outro.” (WARAT, 2000, p. 189).

Por isso, precisamos lutar pelas diferenças, pois elas nos constituem. 
Para abrir caminho para essas mudanças, precisamos aprender a escutar. 
Segundo Warat, os corpos gritam, mas ninguém escuta, assim, desconhecemos 
nossa identidade porque desaprendemos a escutar. Faz-se necessário construir 
um espaço entre-nósque nos permita ressignificar nossas convicções a partir da 
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aproximação e do distanciamento em relação ao outro: não existe alteridade 
sem o outro.

Todos os seres pensantes percebem que nos encontramos imersos em um 
processo de mudanças profundas que, não sendo apenas tecnológicas, 
perpassam todas as instâncias da existência. Estamos diante de um emaranhado 
de alarmantes alterações que ameaçam a realidade socialmente construída na 
modernidade. (WARAT, 1994, p. 3).

No que tange à subjetividade, resingularizar aspectos voltados aos 
devir das relações humanas na sociedade contemporânea não podem olvidar 
a questão da alteridade, que é, segundo Warat (1994, p. 4), “uma resposta 
filosófica global para nossa profunda crise civilizatória: a autonomia centrada 
na alteridade, que permitiria aos indivíduos tornarem-se cada vez mais 
solidários e diferentes”. 

A solução indicada pelo autor não está no Estado nacional, mas 
em cada um dos indivíduos que, ao construir algo diferente, de forma 
cooperativa, podem reinventar as formas de convivência. Logo, “trata-se de 
construir algo diferente, cooperativo. Algo que tem que ser construído com 
as ferramentas do século XXI; novas condições de trabalho, novos papéis da 
política transformadora, revolucionária.” (WARAT, 2010, p. 38).

Aqui, tem-se uma imbricação entre minorias e democracia, haja vista 
que forma-se uma ordem simbólico-democrática, esta que, por sua vez, 

pressupõe a aceitação de um espaço público de discussão, de questionamento, 
de luta, de negociação e de diálogo. Trata-se de relações entre sujeitos 
autônomos que se reconhecem reciprocamente como diferentes, e que podem 
encontrar um campo de significações identificatórias a partir de um mútuo 
respeito de suas diferenças. (WARAT, 1992, p. 8).

Claro que, para existir autonomia e um recíproco reconhecimento das 
diferenças, é imprescindível renunciar ao mito de uma sociedade perfeita, na 
qual as relações sociais são pacíficas e transparentes, os conflitos e desigualdades 
sociais totalmente eliminados e os homens todos bons, fraternos e solidários. 
Ademais, reitera Warat (1992, p. 8), necessário aceitar o caráter inacabado e 
indeterminável das relações sociais, dado que elas, em cada instante, se refazem 
de um modo imprevisível.

O direito das minorias, de origem internacional, envolve complexidades 
inerentes à sociedade plural e multicultural como a brasileira, cuja alteridade 
encontra guarida nos valores democráticos, presentes na Constituição Federal 
de 1988. Olhar as minorias, pois, requer sensibilidade, pois ela permite 
reconhecer as diferenças, as pluralidades, que são os principais aspectos da 
democracia de um país que se outorga democrático. A democracia, como bem 
lembra Warat (2000, p. 30), “não se atinge pela ordem unificada, e sim por 
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uma ordem do plural”.
Democracia e dignidade humana são pontos nodais da Carta 

Magna, e nessa confluência, reconhecer a mim através do reconhecimento 
das idiossincrasias e diferenças que constituem o outro como outro. Para 
“encontrar-se com o outro é preciso poder aceitar suas diferenças. As diferenças 
se aceita quando se consegue um encontro afetivo com o outro, e na medida 
que se saiba querer.” (WARAT, 1994, p. 13).

4 Considerações finais

Os direitos das minorias são regidos pelo princípio da igualdade e o 
da não discriminação, não havendo delimitação de um conjunto mínimo de 
direitos. Falar de minorias é falar da multiplicidade de existências possíveis. 
É permitir que a diferença seja reconhecida e possa ser manifesta no espaço 
público. É tratar o direito à diferença no princípio da igualdade, em que os 
membros de um grupo minoritário sejam igualmente respeitados.

Nessa direção, parafraseando Rodrigues e Grubba (2011), a música e 
o direito são manifestações linguísticas: ambos são polissêmicos e comporta 
múltiplas interpretações. As letras das músicas contemplam isso. Assim, a partir 
de uma relação entre a melodia e quem a escuta, é possível a compreensão da 
dignidade humana. Não há nada fechado e imutável a fazer fechar as portas de 
uma imaginação poética. Assim sendo, o texto em tela mostra que é possível 
aventar um estudo voltado à imbricação direito e música no que tange trazer 
a lume a luta das minorias por dignidade e reconhecimentos dos direitos 
humanos.

O texto não pretende exaurir o tema, e sim “abrir a janela” para uma 
futura discussão – mais aprofundada e teórica – no que se refere à dignidade 
humana no corolário da Carta Magna, e de que maneira letras de músicas dão 
voz aos marginalizados e aos excluídos da esfera democrática brasileira. Ou 
seja: como são representadas as minorias no cenário musical e como o direito 
dialoga com a música na efetivação à luz do direito vivo: das práticas sociais.
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CAPÍTULO 11

O MOVIMENTO FEMINISTA E A LUTA PELA 
INCLUSÃO DAS MULHERES NA POLÍTICA: 
A CONCESSÃO DO DIREITO AO VOTO E A 
IMPLEMENTAÇÃO DE COTAS ELEITORAIS 

COMO BASE DO PROCESSO

Kimberly Farias Monteiro1

1 Considerações iniciais

Por muitos anos, as mulheres tiveram seus direitos negligenciados 
emâmbito público, sobretudo, nos espaços de poder e tomada de 

decisões, sendo a elas destinadas apenas as tarefas relacionadas ao ambiente 
doméstico e à família. Essa inferiorização de papeis limitou e usurpou direitos 
essenciais, como o direito ao voto e o direito a participação política. Diante 
da posição atribuída às mulheres, a necessidade de lutar em prol da concessão 
de direitos sociais, tornava-se cada vez mais evidente e pôde ser concretizada 
com o empenho de movimentos sociais, primordialmente, pelo movimento 
feminista. 

Entretanto, a imprescindibilidade do papel das mulheres, bem como 
sua importância nas conquistas sociais, econômicas e políticas não alcançou 
o patamar de reconhecimento, refletindo anos de desigualdade, submissão e, 
também, neutralidade em relação à posição de inferiorização da mulher. Por 
este motivo,mostra-se de suma importância demonstrar e relatar a trajetória da 
luta travada pelas mulheres e pelo movimento feminista, nabusca por direitos.
Sobretudo, retratar a inclusão nos espaços públicos e de poder, especificamente, 
na esfera política, justificando, assim, a construção do presente artigo.

Assim sendo, a problemática central do artigo está em analisar de que 
modo se possibilitou a inclusão das mulheres na política –  com bases no 

1 Graduada em Direito pela Faculdade de Direito de Santa Maria – FADISMA. Mestre em 
Direito, Democracia e Sustentabilidade pela Faculdade Meridional – IMED. Doutoranda do 
Programa de Pós-Graduação stricto sensu – Mestrado e Doutorado em Direito da Universidade 
Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões (URI), campus Santo Ângelo/RS.



210
Rosângela Angelin  |  Liane Marli Schäfer (Orgs.)

movimento feminista -, partindo-se do conhecimento de dois eventos centrais, 
quais sejam: a concessão do direito ao voto em 1932, que permitiu, de fato, 
a participação política; e a criação de cotas eleitorais para a candidatura de 
mulheres em 1997, a qual possibilitou que as mulheres se candidatassem a  
cargos eleitorais, através da reserva de percentual mínimo de ocupação.

O primeiro capítulo consiste em estruturar o desenvolvimento dos 
movimentos sociais, com ênfase ao movimento feminista na luta pela inclusão 
social das mulheres. Posteriormente, o segundo capítulo visa demonstrar 
a concessão do direito ao voto e a trajetória da participação da mulher na 
política. Por fim, no terceiro e último capítulo analisar-se-á a instituição de 
cotas para a candidatura de mulheres, bem como os efeitos na participação 
política. O estudo será realizado a partir de técnicas de pesquisa bibliográficas 
e com base no método dedutivo de pesquisa. 

2 Movimentos Sociais: o Movimento Feminista na luta pela inclusão 
social das mulheres

Primeiramente, para que seja possível alcançar uma definição de 
movimento social, é de suma importância traçar algumas diferenças entre 
movimento e redes de mobilização civil.As mobilizações referem-se a 
episódios de luta e/ou reivindicações que ocorrem de modo passageiro, que 
não se perpetuam no decorrer da história da sociedade e que, conforme 
Gohn (2015), podem sofrer influência política direta, com ações específicas e 
pontuais, que limitam-se a ter meramente um cunho conciliador mas que não 
geram uma transformação permanente. 

Após apontadas brevemente as diferenças, pode-se dizer que um 
movimento social precisa de uma identidade externa comum, e que, a partir 
das características de seus agentes, com significados, formas de ação e modos 
de organização distintos, possibilite a criação de um objetivo comum, capaz 
de manter as diferenças e ser alcançado pelo todo (MELUCCI, 2001, p. 29).

Um movimento social é capaz de apresentar, no seu interior, diferentes 
características, contudo, sua identidade externa aponta na mesma direção entre 
todos, guiado por um mesmo motivo de luta e manifestação.Entretanto, um 
movimento em formação também se define pelas lutas que o antecederam e o 
fizeram surgir. Um movimento anuncia uma mudança, reflete um novo sinal, 
expressa a mutabilidade, fazendo rever conceitos, até então, pouco discutidos 
ou nem ao menos colocados em pauta. 

Por muitos anos, os movimentos sociais foram retratados a partir de 
lutas e representações operárias e sindicais. Entretanto, essa concepção começou 
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a ser alterada com base emações de movimentos que buscavam, também, a 
garantia de direitos sociais e políticos, como é o caso do movimento feminista.

O movimento feminista foi o centro das manifestações na luta pela 
igualdadeentre homens e mulheres, primordialmente, pelo direito de acesso 
aos espaços políticos de poder. As origens políticas do movimento puderam 
ser visíveis a partir da Revolução Francesa, no ano de 1789. (MONTEIRO; 
GRUBBA, 2017, p. 263)

Ainda à época da Revolução Francesa, em 1791, a ativista política e 
feminista francesa Olympe de Gouges, pseudônimo de Marie Gouze, escreveu 
a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, enviando o documento para 
a Assembleia Nacional da França, no intuito de sua aprovação. O documento 
se consagrou como um marco na luta das mulheres pelo reconhecimento da 
igualdade e, em seus 17 artigos, reivindicou os direitos da mulher como a livre 
expressão e comunicação dos pensamentos, liberdade e igualdade. Embora 
não contasse, especificamente, com uma pauta relacionada ao direito ao voto, 
a Declaração foi um passo relevante e de grande importância na reivindicação 
por todos os direitos que deveriam ser concedidos às mulheres, sobretudo, 
pelo reconhecimento da igualdade em relação aos homens. (USP, 1791).

O movimento feminista dividiu-se em três fases, também denominadas 
‘’ondas’’. A primeira onda do feminismo ocorreu entre o final do século XIX 
e o início do século XX. A segunda onda perdurou entre os anos de 1960 
a 1980 e, posteriormente, a terceira onda se deu entre os anos de 1990 a 
2000. Foi durante o período da primeira onda do feminismoque as mulheres 
passaram a ter aproximação com as lutas sociais. (CISNE, 2015, p.105).

A conquista pelo reconhecimento do direito ao voto às mulheres,contou 
com a participação as Suffragettes, que consistia em um grupo de sufragistas 
inglesas que entre o final do século XIX e início do século XX ganhou 
notoriedade dentre os movimentos feministas. Suas reivindicações e discussões 
com autoridades políticas, como o filósofo e economista britânico John Stuart 
Mill, gerou repercussões em diversos países, inclusive, no Brasil. À época, 
nos Estados Unidos, a grande líder do movimento era Emmeline Pankhurst. 
(VIANNA, 2017, p. 81/84). No Brasil, o movimento ganhou força a partir 
de nomes como o da bióloga Bertha Lutz e a luta pelo direito ao sufrágio se 
intensificouaté a promulgaçãodo Decreto nº 21.076, de 24 de fevereiro de 
1932, conforme será retratado no próximo tópico. 

Atualmente, os movimentos continuam com forte atuação na luta pelo 
reconhecimento dos direitos das mulheres. A partir das inovações tecnológicas 
surgidas nos últimos anos, as quais permitem a conexão de pessoas a partir 
de lugares remotos e distantes, os movimentos sociais trouxeram suas lutas, 
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também, para o ambiente virtual.
Segundo Castells (2013, p.18/19) os movimentos sociais espalharam-

se num mundo onde tudo está ligado pela internet sem fio e a sua característica 
principal é marcada pela difusão rápida e viral, seja de imagens ou de ideias. O 
autor argumenta que os movimentos sociais criaram novas formas e espaços 
de organização, construindo-se a partir de um processo de comunicação 
autônoma. Desse modo, diferentemente das redes de comunicação em massa, 
as quais são controladas e fundadas em interesses políticos e de empresas de 
mídia, a sociedade em rede detém a autonomia de comunicação. 

Conforme é descrito por Castells (2013, p. 18/19) ‘’As redes sociais 
digitais oferecem a possibilidade de deliberar sobre e coordenar as açõesde 
forma amplamente desimpedida.’’Assim, os movimentos sociais apresentam-
se como o novo e o transformador, sendo capaz de unir indivíduos em um 
mesmo grupo, com características internas distintas, mas visando um objetivo 
comum a ser alcançado.

Nesse sentido, importa ressaltar que atuação de movimentos sociais, 
sobretudo, do movimento feminista, se constituiu como instrumento 
primordial na concessão do direito ao sufrágio para as mulheres e, à vista 
disso, continua a perpetuar suas lutas até os dias atuais no intuito de garantir 
a efetivação do direito conquistado. 

O próximo tópico visa analisar, a partir da atuação do movimento 
feminista, a concessão do direito ao voto feminino, bem como trajetória da 
participação da mulher na política.

3 A concessão do Direito ao voto e a trajetória da participação da 
mulher na política

Como introduzido anteriormente, o movimento feminista foi de suma 
importância na conquista por igualdade e direitos pelas mulheres, sobretudo, 
influenciado pela sua primeira onda ao final do século XIX, pela conquista 
de direitos civis e políticos. Esse movimento, atuante em prol da igualdade 
entre homens e mulheres, justifica sua necessidade de atuação baseando-se em 
características atribuídasàs mulheres por longos anos, como a inferioridade 
e a submissão,as quais ainda deixam marcas e padronizam determinados 
comportamentos sociais. 

Inicialmente, desde a época do Brasil Colônia, que perdurou de 1500 
a 1822, a sociedade era regrada com base em posicionamentos oriundos 
de uma cultura patriarcal, na qual as mulheres possuíam direitos restritos 
ao ambientedoméstico, como os cuidados do lar, filhos e marido, sendo 
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negligenciados direitos sociais, sobretudo, os direitos políticos. Durante 
esse período, o direito ao voto era concedido apenas aos ‘’homens bons os 
nobres de linhagem, os senhores de engenho, e os membros da alta burocracia 
militar, a esses se acrescentando os homens novos, burgueses enriquecidos 
pelo comércio.’’ (TSE, 2014, p. 11).

Em 1822, instaurou-se o período Imperial, onde o então Imperador 
Dom Pedro I, convocou a primeira eleição do período para a Assembleia Geral 
Constituinte e Legislativa. A decisão n° 57, de 19 de junho de 1822,estipulava 
a quem pertencia o direito ao voto:

7. Têm direito a votar nas Eleições Paroquiais todo o Cidadão casado e todo 
aquele que tiver de 20 anos para cima sendo solteiro, não for filho-família. 
Devem, porém, todos os votantes ter pelo menos um ano de residência na 
Frequesia onde derem o seu voto.

8. São excluídos do voto todos aqueles que receberem salários ou soldos por 
qualquer modo que seja. Não são compreendidos nesta regra unicamente os, 
Guardas-Livros e 1º caixeiros de casa de comércio, os criados da Casa Real, que 
não forem de galão branco, e os Administradores de fazendas rurais e fábricas

9. São igualmente excluídos de voto os Religiosos Regulares, os Estrangeiros 
não naturalizados e os criminosos. (IBRADE, 1822, p. 3).

Pode-se constatar que, do mesmo modo como ocorreu durante o 
período colonial, as mulheres fizeram parte do rol dos excluídos. Embora a 
Constituição monárquica de 1824 não proibisse o voto por parte das mulheres, 
ainda assim, não poderia se concluir pela aceitação. (BRASIL, 1824).  

Durante o período Republicano, o qual teve início nos anos de 
1889, pela primeira vez pôde-se ver o direito ao voto feminino sendo 
discutido e colocado em pauta. A Constituinte de 1890 não apresentava em 
seu anteprojeto a concessão do direito ao voto às mulheres, mas, 3 dos 21 
deputados responsáveis elaboraram proposta para que fosse concedido ‘’às 
mulheres diplomadas com títulos científicos e de professora, desde que não 
estivessem sob o poder marital nem paterno.’’ (TSE, 2019). Entretanto, a 
emenda não foi aceita.

Após a exposição realizada no projeto da Constituinte de 1890, 
alguns eventos posteriores se destacaram na luta pela concessão do direito ao 
voto feminino. Do mesmo modo, nomes brasileiros ficaram mundialmente 
conhecidos. Em 1910, foi criado o Partido Republicano Feminino, um 
partido liderado por mulheres e presidido por Leolinda de Figuieiredo Daltro, 
professora e sufragista brasileira, sendo a sua criação caracterizada como um 
ato heróico e corajoso. (KARAWEJCZYK, 2014, p. 66).

Em 1922, Bertha Maria Júlia Lutz, bióloga,líder na luta pelos direitos 
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políticos das mulheres, precursora da primeira onda do feminismo no 
Brasil, destacou-se mundialmente como fundadora da Federação Brasileira 
pelo Progresso Feminino. No mesmo período, nos Estados Unidos, Bertha 
representou as mulheres brasileiras na Assembleia-Geral da Liga das Mulheres 
Eleitoras, sendo eleita vice-presidente da Sociedade Pan-Americana. (BRASIL, 
2015).

Bertha, representou o movimento feminista, tendo influência na 
elaboração do Anteprojeto da Constituição de 1934, lutando pela concessão 
do direito ao voto para as mulheres, sob a justificativa de que a autonomia 
feminina seria alcançada através da educação, em conjunto com o direito ao 
sufrágio. (BRASIL, 2015).

A trajetória da líder brasileira foi de grande e notável importância 
para a conquista pelo direito ao sufrágio que veio a ocorrer no ano de 1932. 
Entretanto, antes mesmo da implementação do direito ao voto sem distinção 
de sexo, como determinava o Decreto nº 21.076, de 24 de fevereiro de 1932, 
nomes como o de Celina Guimarães e Luíza Alzira Teixeira já marcavam a 
história do sufrágio brasileiro.

Em novembro de 1927, na cidade de Mossoró, a professora Celina 
Guimarães Viana conseguiu o reconhecimento do direito ao voto através da 
Lei Estadual 660/1917, a qual estipulava em seu artigo 77 que: ‘’No Rio 
Grande do Norte poderão votar e ser votados, sem distinção de sexos, todos 
os cidadãos que reunirem as condições exigidas por esta lei.” (TRE-ES, 2018).

No mesmo sentido, em 1928 Luíza Alzira Soriano Teixeiratornou-
se a primeira prefeita brasileira a ser eleita na cidade de Lajes, Rio Grande 
do Norte, e, também, a primeira na América Latina (TSE, 2013). Destarte, 
nomes como o de Bertha Lutz, Leolinda Figueiredo, Celina Guimarães e Luíza 
Alzira Soriano fizeram parteda vanguarda da luta pelo direito e concessão do 
sufrágio feminino, merecendo destaque e reconhecimento.

Foi em 1932, após anos reivindicando pelos direitos sociais e políticos, 
que às mulheres foi concedido o direito ao voto, sem distinções, passando a 
considerar como eleitor “o cidadão maior de 21 anos, sem distinção de sexo, 
alistado na forma deste Código.’’ (BRASIL, 1932).

A Constituição de 1934 confirmou o direito ao voto feminino, 
dispondo em seu artigo 108 que ‘’são eleitores os brasileiros de um e de outro 
sexo, maiores de 18 anos, que se alistarem na forma da lei.’’. Ademais, tornou o 
alistamento e o voto obrigatórios ‘’para os homens e para as mulheres, quando 
estas exerçam função pública remunerada, sob as sanções e salvas as exceções 
que a lei determinar.’’ (BRASIL, 1934). Assim, com base no que fora descrito 
nos artigos 108 e 109 da Constituição de 1934, o direito ao voto passou aser 
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permitido a homens e mulheres pela primeira vez em texto constitucional, e 
o alistamento era facultativo àquelas mulheres que não exercessem funções 
públicas remuneradas.

Ainda no ano de 1934, Carlota Pereira de Queiroz, médica brasileira, 
ingressou como a primeira mulher Deputada Federal, participando de 
trabalhos na Assembleia Nacional Constituinte, integrando a Comissão de 
Saúde e Educação. Diante de seu destaque, em 1942 foi eleita membro da 
Academia Nacional de Medicina. (TSE, 2017, p.19). No mesmo ano, a 
professora e jornalista Antonieta de Barros se consagrou como a primeira 
mulher negra a assumir mandato no país, elegendo-se Deputada Estadual pelo 
Partido Liberal Catarinense, sendo também a primeira mulher a participar do 
Legislativo de Santa Catarina. (TSE, 2017, p. 21).

A Constituição de 1946 continuou a solidificar a permissão do voto 
feminino, estipulando em seu artigo 131 que ‘’são eleitores os brasileiros 
maiores de dezoito anos que se alistarem na forma da lei.’’. Ademais, definiu 
que ‘’o alistamento e o voto são obrigatórios para os brasileiros de ambos os 
sexos, salvo as exceções previstas em lei.’’ (BRASIL, 1946).

O Código Eleitoral de 1950, do mesmo modo que a Constituição de 
1934, continuava determinando o alistamento facultativo às mulheres que 
exercessem funções remuneradas. Essa determinação só foi alterada com a 
implementação do Código Eleitoral de 1965, o qual estipulou em seu artigo 
6º ‘’o alistamento obrigatório de homens e mulheres’’ (BRASIL, 1965), 
passando a determinar a garantia do direito sem restrições.

No ano de 1979, Eunice Michels consagrou-se como a primeira 
mulher a ocupar uma cadeira no Senado Federal, ocorrendo após a morte do 
então titular João Bosco de Lima. Ainda, em 1981, Laélia Alcântara tornou-se 
a primeira Senadora negra do Brasil, após assumir a vaga de outro candidato 
devido a um afastamento, incumbindo-se do cargo, definitivamente, em 1982. 
(TSE, 2017, p. 26). Ainda em 1982, Iolanda Fleming tornou-se a primeira 
Vice-Governadora mulher, sendo eleita pelo Estado do Acre, destacando-se em 
sua gestão pela implantação das Delegacias Especializadas em Atendimento à 
Mulher. (TSE, 2017, p. 26)

A Constituição Federal de 1988, promulgada em 05 de outubro, 
marcou a transição para o Estado Democrático, trazendo avanços importantes 
em todas as esferas da sociedade e ampliando, sobretudo, o rol dos direitos 
civis e políticos. A Constituição determinou, em seu artigo 5º, a vedação 
de toda e qualquer forma de discriminação, estabelecendo que ‘’todos são 
iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza.’’ (BRASIL, 1988). 
Determinou, ainda, em seu artigo 14, que ‘’a soberania popular será exercida 
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pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, 
e, nos termos da lei.” (BRASIL, 1988).

Diante das redações apresentadas, pôde-se evidenciar que a 
Constituição de 1988 reafirmou a concessãodo direito ao voto feminino 
sem restrições, bem como consagrou a igualdade entre homens e mulheres, 
opondo-se a qualquer forma de discriminação.Contudo, apesar dos anos de 
lutas e reivindicações travadas em prol dos direitos das mulheres, sobretudo, 
da inclusão na esfera política, os resultados obtidos não foram suficientes 
para a efetivação do sufrágio feminino. Restou evidenciado que, anos após 
a concessão do direito ao sufrágio, as mulheres ainda não ocupamcadeiras 
no parlamento brasileiro, tornando-se necessária ações capazes de efetivar 
aparticipação política feminina, garantindo-lhes não apenas o direito de votar, 
mas também, o direito de ser votada,de concorrer a uma eleição. Foi diante da 
constatação desta necessidade, que o mecanismo de cotas para a candidatura 
de mulheres foi implementadono ano de 1997, pela chamada Lei das Eleições. 
As cotas eleitorais para a candidatura de mulheres passarão a ser abordadas no 
tópico abaixo.

3 As cotas eleitorais para candidatura de mulheres como instrumento 
de participação política

Atualmente, as mulheres se constituem como a maioria no eleitorado 
brasileiro, representando 52%, somando um total de 77 milhões de pessoas, 
conforme registrado em fevereiro de 2018. (TSE, 2018). No ano de 1994, 
ainda não ultrapassando o número de homens como ocorre atualmente, o 
número de mulheres eleitoras já era considerado elevado, atingindo um total 
de 46,8 milhões de mulheres, representando 49% dos eleitores.

Entretanto, não se pode apresentar as mesmas estatísticas em relação ao 
número de candidaturas femininas propostas nas eleições.Na eleição anterior 
à implementação de cotas para candidatura de mulheres, no ano de 1994, 
o número de mulheres concorrendo a uma posição no Congresso Nacional 
mostrou-se aquém em todos os Estados da Federação.

Especificamente no Rio Grande do Sul, o número de mulheres 
concorrendo as vagas na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, 
mostrou-se em posição inferior. Das 194 candidaturas registradas para o cargo 
de Deputada Federal, apenas 12 foram propostas por mulheres, totalizando 
6% das candidaturas registradas. Em relação ao Senado Federal, o número de 
candidaturas registradas chegou a 232, sendo que, o número de candidaturas 
propostas por mulheres chegou a 17, resultando em um percentual total de 



  217
Temas em Movimentos Sociais e Direitos Humanos

7,3%. (BRASIL, 1994).
São resultados como os demonstrados acima que, por muitos anos, 

tornaram necessária a implementação de um mecanismo capaz de assegurar a 
inclusão das mulheres na política, não apenas através da concessão do direito 
ao voto, e sim, através da ocupação de cadeiras no Congresso Nacional, 
dentro da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nas Assembleias 
Legislativas, Prefeituras e Câmaras de Vereadores do país. Esse mecanismo 
pode ser denominado como cotas eleitorais para a candidatura de mulheres.

O primeiro movimento para a concessão de cotas eleitoras no Brasil, 
foi registrado no ano de 1995, através de alterações propostas pelo Projeto de 
Lei de autoria da Deputada Marta Suplicy, Projeto nº 783 de 1995, o qual 
determinava que ‘’para as eleições que obedecerem ao sistema proporcional, 
cada partido poderá registrar candidaturas. sendo no mínimo 30% de 
mulheres até o seguinte limite.’’ (RODRIGUES, 2017, p.31).

O projeto resultou na Lei nº 9.100 de 29 de setembro de 1995,responsável 
por estabelecer normas para a realização das eleições municipais de outubro de 
1996. A Lei estipulou em seu artigo 11, inciso V, § 3º, que:

Art. 11. Cada partido ou coligação poderá registrar candidatos para a Câmara 
Municipal até cento e vinte por cento do número de lugares a preencher.

§ 3º. Vinte por cento, no mínimo, das vagas de cada partido ou coligação 
deverão ser preenchidas por candidaturas de mulheres. (BRASIL, 1995).

Desse modo, a Lei reduziu o número mínimo de registro candidaturas 
por mulheres de 30 para 20%, sendo esta a primeira alteração proveniente 
desde a instituição do projeto. Em 1997, a Lei das Eleições, Lei nº 9504 
de 30 de setembro de 1997, redigiu e estabeleceu novas normasa fim de 
direcionar as eleições gerais que aconteceriam no ano de 1998. Dentre as 
normas estabelecidas, determinou em seu artigo 10 que:

Art. 10. Cada partido poderá registrar candidatos para a Câmara dos 
Deputados, a Câmara Legislativa, as Assembleias Legislativas e as Câmaras 
Municipais até cento e cinquenta por cento do número de lugares a preencher.

§ 3º Do número de vagas resultante das regras previstas neste artigo, cada 
partido ou coligação deverá reservar o mínimo de trinta por cento e o máximo 
de setenta por cento para candidaturas de cada sexo. (BRASIL, 1997).

Areferida lei foi responsável por alterar, novamente, o percentual 
mínimo de candidaturas de cada sexo para 30%,do mesmo modo como 
definido inicialmente, pelo Projeto de Lei nº 783 de 1995. Destaca-se que a 
Lei não destinou o percentual mínimo para as mulheres, como determinado 
anteriormente, e sim, apenas trouxe em sua redação a expressão ‘’candidatos 
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de cada sexo’’.
Cumpre ressaltarque, todos os textos legais que se referiramà reserva de 

percentual mínimo para a candidatura de mulheres ou de candidatos de cada 
sexo, em nenhum momentofizeram dessa recomendação uma exigência, o que 
resultou em discussões e debates acerca da efetividade da representação pelas 
mulheres, baseada apenas em uma recomendação imposta.  Nesse sentido, 
originou-se a necessidade de alteração do texto legal, através da introdução 
de novas regras e a imposição de exigências, fazendo com que os partidos não 
fossem mais apenas recomendados ao preenchimento de vagas de candidatura 
com mulheres, e sim, se tornassem obrigados a cumprir com base em 
determinação legal. 

Através da imposição de tal exigência, a Lei nº 12.034 de 29 de 
setembro de 2009, denominada de Minirreforma Eleitoral, oriunda do 
Projeto de Lei 5.498 de 2009, estabeleceu novas normas às eleições vindouras. 
Em um primeiro momento, a Lei alterou a redação do artigo 10, § 3º, da 
Lei 9.504/97, responsávelpor recomendar a reserva de 30% para candidaturas 
de cada sexo, eliminando a recomendação e impondo como exigênciao 
preenchimento efetivo das cotas para candidaturas de cada sexo, com base na 
redação elucidada abaixo:

A nova lei alterou a redação dada pelo artigo 10, § 3º, da Lei 9.504/97, 
que recomendava a reserva de 30% para candidaturas de cada sexo, passando 
então a eliminar a recomendação e impor a exigência do preenchimento 
efetivo das cotas para candidaturas de cada sexo, conforme o texto:

Art. 3º. A Lei no 9.504, de 30 de setembro de 1997, passa a vigorar com as 
seguintes alterações:

§ 3º. Do número de vagas resultante das regras previstas neste artigo, cada 
partido ou coligação preencherá o mínimo de 30% (trinta por cento) e o 
máximo de 70% (setenta por cento) para candidaturas de cada sexo. (BRASIL, 
1997).

Outras duas exigências elencadas pela Lei nº 12.034 de 2009, foi a 
concessão de, no mínimo, 10% do tempo de propaganda partidária para as 
mulheres e 5% dos recursos do fundo partidário para a criação e manutenção 
de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres, 
conforme a redação dos seguintes artigos:

Art. 44. V - na criação e manutenção de programas de promoção e difusão da 
participação política das mulheres conforme percentual que será fixado pelo 
órgão nacional de direção partidária, observado o mínimo de 5% (cinco por 
cento) do total.

Art. 45. IV - promover e difundir a participação política feminina, dedicando 
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às mulheres o tempo que será fixado pelo órgão nacional de direção partidária, 
observado o mínimo de 10% (dez por cento) (BRASIL, 2009).

No ano de 2017, a Lei nº 13.487, de 6 de outubro de 2017, alterou 
as Leis n º 9.504, de 30 de setembro de 1997, e 9.096, de 19 de setembro de 
1995, e foi responsável por instituir o Fundo Especial de Financiamento de 
Campanha (FEFC) e extinguir a propaganda partidária no rádio e na televisão.

A partir da introdução de cotas para a candidatura de mulheres nas 
eleições brasileiras e, sobretudo, a partir das mudanças apresentadas no decorrer 
dos anos, pôde-se ver uma maior preocupação por parte da legislação eleitoral 
em exigir dos partidos um percentual mínimo na propositura de candidaturas 
por mulheres, bem como através de imposições como a destinação específica 
dos recursos oriundos do Fundo Partidário.

As cotas para a candidatura de mulheres podem ser utilizadas como 
instrumento de inclusão política das mulheres, visto que, apresentam 
determinações legais que tornam possível a exigência aos partidos políticos,do 
mínimo de reconhecimento acerca da importância da ocupação de cargos 
pelas mulheres na política brasileira, importância esta não apenas política, 
mas também, social, histórica, cultural e econômica. 

4 Considerações finais

Os movimentos sociais se constituem de forma organizada e 
resultam em transformações que perduram ao longo dos anos. Apresentam 
características internas distintas, com diferentes significados, formas de ação e 
modos de organização, mas atuam por um ideal que se estabelece semelhante 
entre todos.

Há décadas, os movimentos sociais possuem em suas pautas as mais 
distintas causas, como a reivindicação por direitos, sejam esses, trabalhistas, 
ambientais, sociais ou políticos. O movimento feminista, tem como marca de 
atuação a igualdade entre homens e mulheres e o reconhecimento de direitos 
civis e políticos.  Foi através de anos de lutas e reivindicações,por parte deste 
movimento, que as mulheres conquistaram o direito ao voto no Brasil, no ano 
de 1932. 

O presente artigo apresentou como objetivo central a análise da 
concessão do direito ao voto e da implementação de cotas eleitorais para a 
candidatura de mulheres como pontos principais na inclusão das mulheres 
na política. Desse modo, pôde-se averiguar que a concessão do direito voto 
para as mulheres, no ano de 1932, resultou da atuação ativa do movimento 
feminista no país, através de ações concretizadas por nomes que se destacaram 
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mundialmente, como o de Bertha Lutz.
Entretanto, apesar dos esforços dispendidos, apenas o reconhecimento 

do direito ao voto não se mostrou suficiente para que as mulheres fossem 
incluídas no campo político de forma efetiva. Diante da necessidade de efetivar 
a participação política feminina, através da propositura de candidatura de 
mulheres aos cargos políticos, implementou-se um sistema de cotas eleitorais.

As cotas eleitoras refletiram apreocupação da sociedade, sobretudo, por 
parte das mulheres, e da própria legislação eleitoral, no intuito de incluir as 
mulheres na esfera política, através da exigência aos partidos de percentual 
mínimo na propositura de candidaturas, bem como através de imposições 
pontuais, como a destinação específica dos recursos oriundos do Fundo 
Partidário às mulheres.

Desse modo, a concessão do direito ao sufrágio para as mulheres – direito 
de votar e ser votada –, não foi suficiente para que tal direito fosse garantido 
e respeitado, tornando-se necessária a implementação de cotas eleitorais para 
que a participação das mulheres na política, através da candidatura e da eleição 
para cargos políticos, resultasse em uma maior probabilidade de efetivação.
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CAPÍTULO 12

OS MOVIMENTOS SOCIAIS COMO FERRAMENTA 
EMANCIPADORA PELA INCLUSÃO À EDUCAÇÃO 

DE CRIANÇASREFUGIADAS: UMA NOVA 
PERSPECTIVA NA BUSCA DE UMA CIDADANIA 

GLOBALIZADA

Lara Narjana Johann1

1 Considerações iniciais

O presente trabalho tem como propósito abordar os movimentos 
sociais e sua contribuição para a inclusão educativa de crianças 

refugiadas. Nesse sentido, é manifesta a atual situação mundial em que há 
um relevante e crescente movimento migratório forçado de pessoas que são 
obrigadas a sair de seus países de origem e buscarem abrigo em outras nações. 
Dessa forma é possível constatar que muitos dos refugiados são crianças, e um 
relevante número delas estão sujeitas à falta de acesso à escola.

Os movimentos sociais, como se constatou no decorrer da história, 
foram e são grandes propulsores de transformação social e não seria diferente 
se utilizados para a busca de garantias protetivas para a criança refugiada. Por 
isso, mostra-se relevante o tema, na medida em que o estudo da situação de 
crianças refugiadas no Brasil, comparado a um contexto global, é imperativo, 
para que sejam garantidos os direitos inerentes a elas, como o da dignidade 
humana e da proteção integral.

Assim, tem-se como proposta a seguinte problemática: Em que 
medida os movimentos sociais podem contribuir para o acesso de crianças 
refugiadas ao sistema público de ensino básico como forma de ajudá-las 
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no processo de emancipação. A metodologia que será utilizada é de caráter 
teórico/bibliográfico e qualitativo dos dados levantados. Como método de 
abordagem, utilizar-se-á o dedutivo.

A fim de se alcançar os objetivos propostos, o trabalho será divido em 
três capítulos, sendo que no primeiro buscar-se-á analisar a conceituação de 
refugiado, o estudo da presença das crianças refugiadas no ambiente escolare as 
barreiras encontradas por elas no país que as abriga, atendo-se às dificuldades 
culturais e de educação no novo território. No segundo capítulo, será estudada 
a importância da educação básica para a criança, bem como será feita uma 
análise da universalidade desse direito fundamental. 

No terceiro capítulo será abordada a conceituação e classificação de 
movimento social, assim como se buscará verificar a sua relevância na garantia 
dos direitos básicos humanos para a criança refugiada, principalmente o 
direito à educação e da cidadania global.

2 Refugiado: conceito e enfrentamentos

A conceituação de migrante pode apresentar certa confusão para o 
senso comum. O indivíduo que se desloca de um território é conceituado pela 
doutrina de diversas formas, a depender das circunstâncias desse deslocamento. 
Nesse sentido, é necessário que sejam esclarecidas tais conceituações para que 
se possa chegar ao objetivo proposto no presente texto.

A Lei de Migração nº 13.445/17 elenca alguns conceitos considerados 
pelo governo brasileiro, classificando os indivíduos em deslocamento 
como imigrante, emigrante, residente fronteiriço, visitante e apátrida, não 
excluindo refugiados, asilados, agentes e pessoal de sua proteção legal. Ao 
migrante, a referida lei prevê “condição de igualdade com os nacionais, a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade [...].” (BRASIL, 2017). No artigo 2º do mesmo diploma legal há 
a previsão de proteção a refugiados.

O conceito (migrante) é denominado de forma genérica e permite 
interpretar que todo o indivíduo que está em condição de migração no território 
nacional necessita encontrar proteção que inclusive deve ser viabilizada por 
toda a sociedade. Mas cabe evidenciar que a categoria de refugiado encontra 
mais amparo pelas legislações nacionais e internacionais, bem como pelos 
órgãos de proteção.

As migrações tendem a ser classificadas pela doutrina em voluntárias ou 
forçadas. Como o próprio termo tende a sugerir, migração voluntária é aquela 
em que o indivíduo migra voluntariamente a outro território com os mais 
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diversos objetivos, principalmente na busca de melhores condições de vida. 
Porém, como dito, trata-se de uma escolha, uma movimentação voluntária.

Por sua vez, o segundo termo demonstra que essa outra categoria engloba 
o indivíduo que migra a outro país ou território diante de circunstâncias que 
obrigam o seu deslocamento. Trata-se de um deslocamento forçado, já que 
não há escolha para aquele que sofre algum tipo de ameaça aos seus direitos 
fundamentais. De acordo com as ideias de Moreira e Sala: “se, de um lado, 
a voluntariedade constituiria o motor fundamental para o processo decisório 
que baliza o ato de migrar; de outro, seria a compulsoriedade o fator principal 
para o deslocamento.” (MOREIRA; SALA, 2018, p. 15).

Entretanto, tais definições são contestadas por doutrinadores, na medida 
em que os movimentos que muitas vezes são voluntários também encontram 
situação de violência e, de forma inversa, os movimentos classificados como 
forçados representam pessoas que muitas vezes carregam consigo desejos/
intenções voluntárias de migrar para encontrar um abrigo melhor, mesmo 
com situações de violência forçando-as em seu deslocamento. Ademais, seus 
significados acabam sendo utilizados para justificar o acolhimento ou não no 
país de destino, que por sua vez prejudicaria um grupo já amparado pela 
legislação internacional. (MOREIRA; SALA, 2018). Os fluxos migratórios 
mistos são vistos de forma generalista. Assim, 

Os Estados Nacionais, invariavelmente, tratam as migrações internacionais de 
forma generalista, sem considerar os elementos específicos e individuais que 
as motivaram, fazendo com que muitos solicitantes de refúgio, que utilizam 
os mesmos mecanismos e rotas dos migrantes voluntários, econômicos, entre 
outras categorias, sejam prejudicados no acesso ao reconhecimento de seus 
direitos. (SILVA; BOGUS; SILVA, 2017, p. 16).

Sobre este ponto, não se dedigna afirmar que os conceitos atribuídos 
a essas categorias são utilizados com o que se denomina de rótulos que servem 
para “rechaçar determinados migrantes e, simultaneamente, priorizar outros 
tidos como os reais merecedores de proteção estatal.” (MOREIRA; SALA, 
2000, p. 16).

O órgão de proteção dos refugiados brasileiros, ACNUR (Alto 
Comissariado das Nações Unidas para Refugiados), que é a Agência da ONU 
para refugiados, ressalta a atenção que deve ser dada ao termo empregado 
quando se trata de um migrante, referindo que a confusão nas denominações 
tomaria a atenção dada aos refugiados e prejudicaria as conquistas adquiridas 
de proteção legal, enfraquecendo-os. 

Diante de tais observações, a presente pesquisa trabalhará como termo 
“refugiado”, cujo conceito pode ser encontrado no artigo 1º, da Lei n 9.474 
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de 22 de julho de 1997, que definiu mecanismos de aplicação do Estatuto dos 
Refugiados, de 1951: 

Art. 1º Será reconhecido como refugiado todo indivíduo que:

I – devido a fundados temores de perseguição por motivos de raça, religião, 
nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas encontre-se fora de seu país 
de nacionalidade e não possa ou não queira acolher-se à proteção de tal país;

II - não tendo nacionalidade e estando fora do país onde antes teve sua 
residência habitual, não possa ou não queira regressar a ele, em função das 
circunstâncias descritas no inciso anterior;

III - devido a grave e generalizada violação de direitos humanos, é obrigado a 
deixar seu país de nacionalidade para buscar refúgio em outro país.

Assim, quando há perseguições e violações aos direitos humanos dos 
indivíduos e quando os direitos fundamentais não são respeitados, a única 
saída às vítimas dessa afronta é buscar o refúgio dos direitos humanos em 
outro território. (CARVALHO, 2000).

O termo refugiado surgiu no século XX, após a Revolução de 
Bolchevique, que forçou os denominados russos brancos a deixarem seu país 
diante da perseguição sofrida. Naquela época, instituiu-se o Alto Comissariado 
para os Refugiados Russos. Mas foi após a Segunda Guerra Mundial que se 
institucionalizou o instituto do Refúgio, com um regime internacional através 
do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados. O órgão é um 
grande representante do movimento social de proteção dos direitos humanos 
dos refugiados. (CANTINHO, 2018).

Inobstante ao conceito, cabe referir que em meio às perseguições, fugas 
do país de origem e busca de um novo território que acolha os indivíduos, está 
a criança que acompanha os pais ou parentes buscando a garantia dos direitos 
fundamentais, e que por vezes não recebe a atenção merecida. A doutrina 
classifica a migração como um fenômeno adulto, mas deixa à margem a reflexão 
de que a migração infantil integra o movimento migratório demonstrando 
que essa categoria não vem sendo lembrada, quanto ideal seria, e mesmo que 
a mencionam, fazem-na como se a criança fosse um apêndice ocasional do 
adulto. (CANTINHO, 2018).

Nesse sentido, a abordagem feita no presente texto parte da premissa 
de conclusões feitas por alguns defensores, que referem que a condição da 
criança no mundo, como sujeito de direitos humanos, é periférica e ocorre a 
sua contenção a partir de uma supressão. Isabel Cantinho, ao refletir quanto à 
situação menciona como funciona esse processo de exclusão:



  229
Temas em Movimentos Sociais e Direitos Humanos

O ponto de tensão entre a inclusão e exclusão na categoria de ‘humano’ indica 
certa dependência de uma concepção particular de agência humana como o 
caminho condutor aos direitos. Existiria certa dificuldade em concebermos 
as particularidades de uma criança enquanto agente político e detentor dos 
mesmos direitos que adultos [...] estaria no processo de se tornar (becoming) 
um adulto, com um modo de racionalidade singular e altamente específico, 
possuidores de competências sócio cognitivas, maturidade e capacidade distinta 
de absorção de processos de aprendizados. Logo, seria necessário lidar com o 
‘problema da diferença’ da infância como um espaço e tempo de indivíduos 
que enquanto crianças são ainda incompletos, inacabados e não humanos em 
sua totalidade. (CANTINHO, 2018, p. 159-160).

Em suma, observe-se que a impressão geral que se tem quanto à 
criança parte do pressuposto de que, por estar em processo de construção 
de aprendizados, é inacabada e não humana, o que deve ser compreendido 
inclusive nos movimentos migratórios.

Com a instituição da Declaração dos Direitos da Criança através da 
Liga das Nações em 1924, se determinou que ela deveria ser atendida de 
forma primordial e urgente em casos de violação e perigo, e, logo mais tarde, 
se acrescentou o termo melhor interesse da criança, o que é fundamental para 
se fortalecer a sua proteção. Mas foi somente com a Comissão dos Direitos 
da Criança que ela passou a ter tratamento de direito humano internacional. 
(CANTINHO, 2018).

Apesar dessas previsões internacionais de proteção, quando a criança 
está acompanhada de seus guardiões, sua solicitação de refúgio é feita com 
base em relatos dos adultos e não nos dela, e com o deferimento da solicitação 
de refúgio, seu status de refugiada será por derivação, e esse refúgio dependerá 
de regularização da família guardiã. E seus relatos só são ouvidos quando 
desacompanhadas de seus guardiões. (CANTINHO, 2018)

Se existem dificuldades para serem ouvidas após conseguirem 
encontrar abrigo em um país seguro, elas são maiores ainda no que tange 
ao acesso educação e, por consequência, o reconhecimento de sua cultura. 
Pois, as pesquisas feitas nos últimos anos sempre deixaram evidentes dados 
preocupantes: em 2017, dos 25,4 milhões de refugiados no mundo, mais 
da metade (52%) eram crianças. Desse percentual, 7,4 milhões estavam 
em idade escolar e 4 milhões delas não tinham acesso à educação. (ALTO 
COMISSARIADO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA REFUGIADOS, 
ACNUR, s.a). Tais pesquisas e observações só demonstram que devem ser 
voltados esforços para o estudo e defesa da criança refugiada, que, mesmo que 
seja considerada um apêndice dos adultos deve gozar de seus direitos de acesso 
à educação, a qual reflete na sua integridade e cuidado. 

Não se pode deixar de mencionar que a exclusão escolar não é uma 
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barreira pontual de crianças refugiadas. De acordo com o UNICEF, no último 
levantamento feito, estimava-se que cerca de 2,8 milhões de crianças no Brasil 
estavam fora do ambiente escolar. Como se pode imaginar, a exclusão afeta as 
camadas mais vulneráveis da população, que, além desse tipo de invisibilidade, 
são afetadas por outras privações de direitos constitucionais. 

Autores afirmam que a percepção de si vem ligada ao “desejo de 
reconhecimento, por pertencimento, por estabilidade e por segurança”. 
(ALBUQUERQUE; GABRIEL; ANUNCIAÇÃO, 2016, p. 363). E esses 
desejos são garantidos com recursos que a sociedade dispõe, como a educação, 
amizades, a língua, e são fundamentais para que o refugiado tenha a percepção 
de si.

O reconhecimento e a diferença do indivíduo são bem esclarecidos 
nas explicações de Lucas e Censi ao referir que “O ‘nós’ identitário, ao se 
contrapor ao “outro” e à sua diferença, constrói os limites do ‘nosso’ e do seu 
entorno [...] A identidade é um ser que é em si e que também o é por não 
ser outra coisa”. (LUCAS; CENSI, 2015, p. 203). E complementam que, 
com a modernidade, a noção de igualdade e de identidade foi reduzida a um 
pertencimento formal a uma cultura, a um estado. (LUCAS; CENSI, 2015).

Nesse sentido, sendo a criança refugiada encontrará empecilhos 
de acesso à educação e capital cultural, que são direitos fundamentais. Em 
contraponto, Júlio Marino de Carvalho reforça que deve ser reforçada a 
cultura de solidariedade, ao referir que “a solidariedade humana já partiu do 
plano ideal para a realidade objetiva. Não há mais como vacilar em estender 
mãos prestimosas a quem está atormentado no desespero de circunstâncias de 
grave embaraço.” (CARVALHO, 2000, p.11).  

3 A emancipação da criança refugiada através do Direito Fundamental 
à educação

O pleno desenvolvimento da infância do indivíduo é condicionado a 
fatores externos e internos que tendem a afetar o seu psicológico e sua saúde 
física. Como se referiu, a educação da criança é direito universal, relaciona-
se com o princípio da dignidade humana e vem abarcada pela proteção 
internacional dos direitos humanos. Por isso, é importante enfatizar que a 
inclusão educativa de crianças refugiadas demonstra o reconhecimento que o 
Estado e os nacionais podem demonstrar, bem como reflete na emancipação 
trazida pela educação.

Fala-se em emancipação no sentido aqui de libertação, libertação 
essa de uma condição submissa, própria da condição da criança refugiada. 
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Libertação das amarras que tendem a condicionar a criança refugiada em 
situação de perpétua vulnerabilidade, tanto social quanto psicológica e física. 
Para ser promovida a emancipação, se confere que a educação é uma das 
grandes aliadas da criança refugiada nesse contexto de vulnerabilidade frente 
a outros obstáculos por ela encontrados.

Nesse viés, como se pode observar a partir dos movimentos migratórios, 
e em específico dos refugiados, é geral também o reconhecimento da 
“importância da aprendizagem da língua e da cultura do país de acolhimento 
para a inserção e (ou) integração do indivíduo na sociedade que o acolhe.” 
(BARBOSA; RUANO, 2016, p. 323). Considerados como a principal garantia 
do homem em um estado de Direito, os Direitos Fundamentais devem ser 
realizados através de políticas e leis que promovam o respeito individual da 
pessoa humana, que se traduzem em uma vinculação com a solidariedade. 
(PILAU, 2016).

Os direitos fundamentais são “resultados das demandas plurais 
e comuns” (PILAU, 2016, p. 84) e, para ser constatado que um direito é 
fundamental, é preciso avaliar se ele evidencia um “fato fundamental básico [...]
assumindo valores políticos e morais que são a raiz dos direitos fundamentais, 
liberdade, segurança jurídica, igualdade e solidariedade”. (PILAU, 2016, p. 
79). Além disso, o direito fundamental é uma ordem marco, na medida em 
que, sendo uma norma fundante básica determina que os poderes efetivem 
essa ordem através de norma jurídica e orçamentos para tanto. (PILAU, 2016). 

Ademais, se encontra nos direitos fundamentais
uma norma formal e material de identificação de normas assinaladas 
pelo critério de validez, apresentando-os em ótica jurídica como norma 
fundamental ou fundante básica do sistema normativo, sendo que no aspecto 
formal necessitam de órgãos e procedimentos competentes para sua proteção 
jurídica, enquanto que os critérios materiais se vinculam a conteúdo restante 
das normas , que estabelecem requisitos mínimos e limites e, “c) Esta norma 
básica de identificação de normas pertenceriam ao grupo normas estruturais 
ou de competência segundo Bobbio. (PILAU, 2016, p. 79).

Pode-se dizer que os direitos fundamentais também são integrantes dos 
direitos humanos, já que o titular e destinatário do direito é o ser humano, 
mesmo que houver uma representação em grupos coletivos (nações, Estado, 
povos). (SARLET, 2012).

Aliás, os direitos humanos existem como mecanismos que visam 
defender pessoas e comunidades das estruturas de poderes dominantes de 
forças desproporcionais, poderes esses que podem ser tanto público como 
privados. Dessa forma, os direitos humanos representam uma universal 
de dever de cuidado com o outro, que aqui se refletem no cuidado com o 
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estrangeiro, e se inclui neste ponto o acesso inclusivo da criança refugiada. As 
barreiras enfrentadas pelos refugiados, em especial aqui a criança refugiada, 
ofendem os direitos fundamentais. 

Jürgen Habermas (2018) reflete quanto à inclusão do outro, outro esse 
que é o migrante, o indivíduo em situação de rua, etc. O autor refere que 
nos distanciamos cada vez mais de uma cultura e população homogênea, isto 
é, uma só cultura, fortalecendo o surgimento de diversos grupos e etnias, 
sugerindo a necessidade de se dissolver uma antiga fusão de uma cultura geral 
representada por uma minoria:

Sua prática consiste em fazer com que o processo democrático também assuma 
a caução da integração social de uma sociedade cada vez mais diferenciada. 
Em uma sociedade pluralista 4em termos culturais e de visões de mundo, esse 
papel de fiador não deve ser deslocado dos âmbitos da formação política da 
vontade e da comunicação pública para o substrato, aparentemente natural, de 
um povo supostamente homogêneo. (HABERMAS, 2018, p. 211).

No mesmo sentido, Carvalho defende uma solidariedade inclusiva nos 
direitos humanos, referindo que “a felicidade individual não deixa de estar 
interligada com a felicidade de todos. Tudo quanto se fizer em benefício dos 
que sofrem o desrespeito de seus direitos inatos redunda na felicitação global 
da espécie.” (CARVALHO, 2000, p. 11). É nesse viés que a inclusão educativa 
da criança refugiada se traduz na solidariedade e inclusão do outro. 

Habermas defende a necessidade de um reconhecimento que busque 
proteger as formas individuais, a integridade do indivíduo em conjuntos de 
vida que formem sua identidade. Para o autor, a busca desse reconhecimento 
não diz respeito à melhoria ou equiparação das condições sociais, mas significa 
a proteção da integridade das diversas formas de vida e o direito de grupos 
poderem se identificar com alguma tradição. (HABERMAS, 2018)

Sob o mesmo ponto de vista, Alan Touraine discorre acerca do 
reconhecimento do outro, quando defende que “o sujeito não pode se afirmar 
como tal sem reconhecer o outro como sujeito e, em primeiro lugar, sem se 
livrar do medo do outro, que leva à sua exclusão.” (TOURAINE, 1999, p. 
203). Refere-se ainda que o não reconhecimento do outro tende a torná-lo 
invisível.

Nesse sentido, o reconhecimento pode ser encontrado no acesso 
inclusivo da criança refugiada ao sistema de educação, o qual é conferido 
ao migrante refugiado na lei de migração, em seu artigo 4º, em que se prevê 
uma condição de igualdade com os nacionais, assegurando-se o direito à 
educação pública (inciso X), e vedando-se a discriminação em razão de sua 
nacionalidade. 
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Apesar da garantia conferida ao migrante (refugiado), diante dos dados 
vistos na primeira parte deste trabalho, verifica-se que ainda muitas crianças 
estão fora do ambiente escolar, e isso somente reflete a inefetividade dos 
direitos fundamentais, diante de um poder que se atrasa na garantia desses 
direitos e não promove políticas de inclusão. Aliás, não se está diante de uma 
única previsão legislativa que encontra-se ainda somente em vias formais. O 
próprio direito à igualdade previsto constitucionalmente – e que menciona tal 
direito do imigrante – está longe de alcançar sua materialidade.

Newton Cesar Pilau, ao defender a necessidade de mecanismos através 
do sistema jurídico para atender às demandas previstas e garantidas na lei, 
defende que a norma constitucional não permite o uso arbitrário e a omissão 
e acrescenta:

A igualdade que se propõe como diferenciação, tem em conta outros 
recursos que justificam um trato desigual com objetivo igualitário. Disso 
que trata esta tese, de compreender a necessidade de efetivar o direito social 
à educação na primeira infância, tendo em vista idade, riqueza ou deficiências 
e no plano das relações sociais pode haver superioridade de uma das partes, 
usuários, consumidores e de trabalhadores expostos à posição de domínio de 
empregadores. (PILAU, 2016, p. 90).

E quando os direitos sociais da educação, que são um direito 
fundamental, partirem para a aplicação, é preciso que eles sejam abarcados 
e traduzidos como “um conjunto de prestações que o Estado tem o dever 
jurídico de realizar a favor dos indivíduos para que estes possam concorrer em 
processo de Cidadania em condições de igualdade.” (PILAU, 2016, p. 90).

A educação às crianças é de suma importância sem que se olvide 
de mencionar que um dos seus pressupostos básicos é “a busca por uma 
educação emancipatória, transformadora e anticolonialista.” (CANAVIEIRA; 
PALMEM, 2015, p. 47). De igual forma, é importante que a criança passe 
pelos estágios fundamentais para a socialização e formação de valores. A 
família é considerada a primeira forma de socialização da criança, na medida 
em que é o primeiro contato com uma “instituição” com regras e valores 
predeterminados. Em muitos casos tem essa socialização primária rompida 
pela separação de seus tutores no movimento migratório.

Por outro lado, a escola é a segunda forma de socialização e importante 
ferramenta para a formação dos valores e limites para a criança. Inobstante 
a importância do aprendizado da língua, proporcionado pela escola, a 
instituição também é fundamental para a inclusão da criança refugiada num 
processo de integração com outras culturas, bem como a criação de vínculo 
com crianças e com os adultos. Mas ainda esse ideal não foi alcançado, na 
medida em que a criança refugiada encontra dificuldades para o aprendizado 
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da língua e enfrenta discriminações no país de refúgio, sendo encarada como 
um inimigo, uma ameaça ou um obstáculo. (PARAGUASSU, 2019). A busca 
pelo ideal de proteção e emancipação pode ser encontrada nos movimentos 
sociais, ferramenta que, sendo fator de propulsão social, pode contribuir para 
a inclusão da criança refugiada no ambiente escolar.

4 Os Movimentos Sociais retirando a invisibilidade de crianças 
refugiadas e contribuindo para sua emancipação

Se antes foram trabalhados os direitos humanos como proteção 
diante dos poderes dominantes, é imprescindível enfatizar a importância de 
movimentos sociais como forma de enfrentar esses mecanismos soberanos e de 
exclusão. O movimento social é um grande aliado para que seja reconhecido 
o outro como sujeito de direitos fundamentais. Uma desigualdade pode ser 
promovida por distanciamentos, os quais são patrocinados por pessoas sempre 
à frente das demais; por exclusão, cuja barreira erguida torna dificultosa a 
sobrevivência/existência do indivíduo; por hierarquias, através de degraus 
atribuídos aos mais altos e aos mais privilegiados, e por exploração, sendo 
ela exercida pelos ricos à custa dos pobres. O que evidencia uma sociedade 
predominantemente vertical nas relações sociais. (THERBORN, 2010, p. 
145). 

Essas desigualdades atingem sobremaneira a criança refugiada, seja 
através de uma desigualdade denominada por Therborn de existencial, seja 
por uma desigualdade material:

Desigualdade existencial significa a negação de (igual) reconhecimento e 
respeito, e é um forte gerador de humilhações para os negros, (amer-) índios, 
mulheres em sociedades patriarcais, imigrantes pobres, membros de castas 
inferiores e grupos étnicos estigmatizados. Ela não assume, vale lembrar, 
apenas a forma de discriminação ostensiva, mas também opera de modo eficaz 
através de hierarquias de status mais sutis [...]há a desigualdade material ou 
de recursos, que significa que os atores humanos contam com recursos muito 
distintos. Podemos distinguir dois aspectos a esse respeito. A desigualdade 
de acesso à educação, à carreira e aos contatos sociais, ou seja ao “capital 
social”. Nas discussões convencionais, este aspecto é geralmente referido como 
“desigualdade de oportunidades”. A desigualdade de recompensa, comumente 
denominada desigualdade de resultado. (THERBORN, 2010, p. 146).

O espírito de solidariedade ainda não atingiu o patamar de superação 
da exclusão social na sociedade atual, “dividido como é em Estados-nação 
exclusivos, cada um com direitos específicos apenas para os seus cidadãos.” 
(THERBORN, 2010, p. 150). Nesse sentido, é importante a presença de 
movimentos sociais para a inclusão da criança refugiada na escola.
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Defendendo Santos, Gohn descreve que a sociedade está numa crise da 
modernidade, que exigiria novos meios racionais de se pensar o social. Essas 
novas formas de racionalidades, segundo a autora, também se encontram no 
âmbito dos movimentos sociais e culturais. Nesse sentido, os movimentos 
sociais, são realizados com base em uma agenda emancipatória, geralmente 
na busca de uma inclusão social, confeccionando o que ela denomina de 
diagnósticos sobre a real situação social bem como elaboram propostas de 
melhorias. (GOHN, 2010, p. 41).

Isto é, o atual panorama de demandas sociais é menos focado em 
questões de ideologias e políticas, direcionando-se a atenção “nos vínculos 
sociais comunitários organizados segundo critérios de cor, raça, idade, gênero, 
habilidades e capacidades humanas.” (GOHN, 2010, p. 12).

Os movimentos sociais são abarcados por sentimento de pertencimento 
social, pois quando realizados essa sensação é refletida nos participantes. Eles 
tratam de um grupo de inclusão, transformando o indivíduo e excluído em 
incluído. Ainda, eles são encontrados na defesa de culturas locais, contribuindo 
para que se construa um padrão civilizatório voltado ao ser humano e não 
mais para o mercado, e são conhecidos também por defenderem bandeiras 
que reivindicam ética na política. (GOHN, 2010).

Ademais, pode se dizer que as demandas atuais substituíram a pauta 
reivindicatória do passado. Confirmando o mencionado por Patrícia Mattos 
descreveu: “as lutas por redistribuição são paulatinamente substituídas 
por reconhecimento, ou seja, os conflitos de classe são tendencialmente 
suplantados por conflitos de status social, advindos da dominação cultural.” 
(MATTOS, 2004).

Consoante à contribuição dos movimentos sociais para que se voltem 
os olhares para as minorias em situação de invisibilidade ou vulnerabilidade, 
se pode verificar, grosso modo, que os imigrantes são muitas vezes invisíveis, 
bem como acabam não tendo voz no país em que buscam abrigo. Maria da 
Glória Gohn, em pequenos parágrafos menciona essa situação:

Um sujeito coletivo passa a dominar o cenário desses conflitos, o imigrante, 
este pária desterrado que ora é exaltado na história dos países como construtor 
de uma nação ora execrado como a fonte de problemas sociais e políticos. Seus 
direitos culturais são ignorados ou punidos. (GOHN, 2010, p. 43).

Não existindo uma voz ativa, surgem outras figuras que buscam 
representá-los para a conquista de direitos humanitários universais. É uma 
emergência cogente para que sejam garantidos os direitos necessários à criança 
refugiada.Se o refugiado não tem sua voz ouvida, em contrapartida aliados e 
defensores podem lutar para que as atenções se voltem a essa classe esquecida. 
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Com o fim de explicar porque esta pesquisadora atribui o termo esquecida à 
criança refugiada, melhor explicação são os escritos de Luís Alberto Warat, 
quando refere que:

As práticas jurídicas precisam encontrar a saída para o mundo, aproximar-se aos 
excluídos, que são os esquecidos do mundo; aqueles que o social sequer repara 
a sua existência [...] os excluídos têm existência sem cidadania, os esquecidos 
nem sequer têm o mínimo sentido da própria identidade. Os excluídos têm 
sentimentos de revolta contra à exclusão e às vezes geram movimentos de 
resistência [...] os esquecidos não têm consciência de que são esquecidos; 
nem sequer podem verbalizar para si mesmo sua condição de esquecidos [...]. 
(WARAT, 2010, p. 3-4).

A criança ainda em fase de construção de valores, ainda em vias de 
formação do sujeito, mal sabe quanto às suas garantias em um país a que se 
obrigou a migrar, seja acompanhada de seus tutores, seja sozinha. É ela uma 
esquecida, pois mal consegue verbalizar a si suas necessidades.

Diante dessa contribuição, destaca-se a importância de um movimento 
social de participação e representação de crianças refugiadas que cobra e faz 
cumprir uma previsão formal. Isto é, ele multiplica as atenções dadas à criança 
refugiada e reforça a necessidade de se por em prática o que já é previsto 
em lei. Importante destaque dado ao movimento social para a educação é 
encontrado nas palavras de Canavieira e Palmem:

É nesse cenário que destacamos o papel dos movimentos sociais no processo 
de politização da sociedade rumo à consolidação do direito à cidadania desde 
a pequena infância, evidenciando o seu papel de destaque no processo de 
consolidação da Educação Infantil como direito social e parte das políticas 
públicas voltadas à infância. (CANAVIEIRA; PALMEM, 2015, p. 47).

O ACNUR, nesse sentido, tem buscado reafirmar a importância de se 
voltarem os olhos à questão dos refugiados, em especial à criança. Apesar das 
dúvidas quanto à sua categorização como um movimento social, é importante 
enfatizar sua importância, na medida em que tem contribuído para a proteção 
de crianças, elaborando medidas práticas de proteção e cobrando os gestores 
públicos nesse sentido.

Outro movimento de luta pela educação das crianças brasileiras é o 
MIEIB (Movimento Interfóruns de Educação Infantil do Brasil) em que, 
discutindo e articulando mecanismos busca a expansão e a melhoria da 
qualidade da educação infantil no país, enfrenta a falta de investimentos 
públicos e a deficiência de políticas de educação, não excluindo a participação 
de outros movimentos sociais para combater essas carências. Tudo isso só 
confirma a importância de um movimento social para a busca da emancipação 
de crianças em situação de refúgio. (CANAVIEIRA; PALMEM, 2015, p. 42). 
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Merece destaque os objetivos elencados por Canavieira e Palmem 
acerca desse movimento:

Entre seus objetivos, destacamos a mobilização e divulgação para a sociedade 
brasileira de uma concepção de educação infantil comprometida com os direitos 
fundamentais da criança, compreendendo-a como sujeito ativo e interativo, 
parte integrante do contexto sociocultural, que, portanto, tem o direito de não 
ser estigmatizada e excluída das Políticas Sociais.  (CANAVIEIRA; PALMEM, 
2015, p. 43).

Os direitos da criança e do adolescente também são frutos de movimentos 
sociais, eis que havia o descontentamento dessa classe no âmbito nacional pois 
“Sempre tiveram seus interesses e anseios desrespeitados, tornando a fruição 
de sua Cidadania algo inatingível.” (PILAU, 2016, p. 220). Foi através dos 
movimentos que surgem os direitos protetivos da criança e do adolescente. 

Um movimento social é uma ferramenta que pode emancipar a criança 
refugiada, na medida em que pressiona os governantes e a comunidade em 
geral a incluírem essa metade delas refugiadas que ainda não está nos bancos 
escolares, podendo essa ferramenta ser aplicada não só em âmbito nacional, 
como também internacional, pois “A ordem cultural de nossa sociedade não 
está mais restrita a um grupo [...] Graças à cultura de massa, às migrações 
e às esferas públicas transnacionais hoje é difícil dizer onde termina uma 
cultura e começa outra.” (MATTOS, 2004, p. 153). Tomar como exemplo 
tais movimentos e levá-los a nível global tenderia a modificar os números 
apresentados quanto à quantidade de crianças refugiadas fora do ambiente 
escolar. 

As mudanças sociais reivindicadas não estão longe de serem alcançadas. 
Aliás, a utopia não pode ser interpretada como uma meta impossível, irreal. 
Para Ilse Scherer-Warren, a utopia é considerada um “ingrediente necessário 
que possibilita a indivíduos e movimentos sociais transcender as limitações da 
realidade presente, procurando e lutando por uma nova e melhor vida social.” 
(SCHERER-WARREN, 2010, p. 28).

O movimento social, portanto, se mostra como um potencial aliado 
na busca das conquistas sociais e culturais para a criança, já que o acesso aos 
direitos de proteção para as crianças refugiadas e a concessão de benefícios 
sociais ainda são pontos que provocam tensão. (CANTINHO, 2018). Retirar 
da invisibilidade a criança refugiada ainda é um dos grandes objetivos e pode 
ser alcançado através do movimento social em prol da menor idade.
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5 Considerações finais

O aumento da migração infantil nas últimas décadas mostra que ela é 
um fenômeno contemporâneo e merece dessa maneira ser colocado entre os 
principais assuntos nos palcos de debates no ambiente acadêmico, na política 
e na comunidade. O refúgio de crianças estrangeiras é uma preocupação de 
muitos juristas e também do ambiente acadêmico. Porém, ainda não integra 
os grandes centros de debates. E nesse sentido é preciso que se reconheça 
também a invisibilidade diante de todo o fenômeno da migração.

O presente texto buscou pesquisar sobre o tema, na busca de tentar 
encontrar soluções para os obstáculos que a criança refugiada encontra. Assim, 
a pesquisa seguiu com a seguinte problematização proposta: Em que medida 
os movimentos sociais podem contribuir para o acesso de crianças refugiadas 
ao sistema público de ensino básico como forma de ajudá-las no processo de 
emancipação.

Para se chegar a uma resposta do problema proposto, a pesquisa foi 
dividida em três capítulos, onde se abordou, primeiramente, a conceituação 
de refugiado e o atual cenário educacional das crianças refugiadas, bem como 
se refletiu acerca das barreiras enfrentadas quanto ao acesso à educação. Já no 
segundo capítulo foi elaborado um estudo da importância da educação para a 
criança, mencionando-se a universalidade desse direito fundamental, que vem 
amparado como um direito humano. Como proposta, no terceiro capítulo 
foi trabalhada a conceituação de movimento social e a sua contribuição 
como ferramenta emancipadora diante da inclusão de crianças refugiadas no 
ambiente escolar.

Diante das informações trazidas e do estudo realizado acerca da 
potencialidade do movimento social, se nota que ele é uma ferramenta 
emancipadora, e tendem a contribuir para o acesso à educação de crianças 
refugiadas, na medida em que pressionam os poderes dominantes a estabelecer 
mudanças sociais, fortalecendo e tornando visível a criança refugiada.

Os desafios enfrentados pelos refugiados são destacáveis e exigem 
preocupação pela comunidade nacional, como forma de solidariedade e para 
que se estabeleça, nesse sentido, uma comunidade internacional, unificada, 
baseada em princípios de alteridade e de inclusão do outro, do diferente.
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CAPÍTULO 13

INCLUSÃO, ALTERIDADE E 
RESPONSABILIDADE: UM OLHAR A PARTIR 

DE LUIS ALBERTO WARAT E HANS JONAS 
SOBRE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA EM 

UNIVERSIDADES1

Liane Marli Schäfer2

Rosângela Angelin3

1 Considerações iniciais

A inclusão de pessoas com deficiência tem sido objeto de grande 
repercussão no ambiente educacional, em especial na educação 

superior, dado que essas pessoas historicamente foram relegadas ao ensino 
em escolas especiais, atendendo a perspectiva hegemônica de segregação de 
tudo e todos que são diferentes, afastando, por muitas vezes, a possibilidade 
de inclusão dessas pessoas no seio social e, quiçá nos bancos acadêmicos. 
Considerando essa historicidade educacional, eram raros os casos de pessoas 
com deficiência que chegavam a fazer parte do grupo de cidadãos com acesso ao 
ensino superior no Brasil. Tal paradigma se transforma, juridicamente, a partir 
da Política Nacional de Educação Especial criada na perspectiva da Educação 

1 Extratos dessa pesquisa constam do texto publicado nos anais do Congresso Nacional do 
CONPEDI realizado em Porto Alegre/RS, em 14,15 e 16 de novembro de 2018.

2 Doutoranda e Mestre em Direito pelo Programa de Pós-Graduação stricto sensu - Mestrado e 
Doutorado da Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões (URI), campus 
Santo Ângelo/RS. Integrante do Grupo de Pesquisa (CNPQ) Direitos de Minorias, Movimentos 
Sociais e Políticas Públicas e do Projeto de Pesquisa “Direitos Humanos e Movimentos Sociais na 
sociedade multicultural. Bolsista CAPES. E-mail: luccaliane@gmail.com

3 Pós-Doutora pela Faculdades EST, São Leopoldo-RS (Brasil). Doutora em Direito pela 
Universidade de Osnabrueck (Alemanha). Docente do Programa de Pós-Graduação stricto sensu 
– Mestrado e Doutorado em Direito da Universidade Regional integrada do Alto Uruguai e das 
Missões (URI), Campus Santo Ângelo/RS e da Graduação de Direito dessa Instituição. Líder 
do Grupo de Pesquisa (CNPQ) Direitos de Minorias, Movimentos Sociais e Políticas Públicas. 
Coordenadora do Projeto de Pesquisa Direitos Humanos e Movimentos Sociais na Sociedade 
Multicultural e do Projeto de Extensão O lugar dos corpos das Mulheres na Sociedade. Vice Líder 
do Núcleo de Pesquisa de Gênero, registrado no CNPQ e vinculado à Faculdades EST – Programa 
de Gênero e Religião. E-mail: rosangelaangelin@yahoo.com.br
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Inclusiva, a qual passou a unificar o acesso ao ensino nas escolas regulares. 
Nesse contexto de mudanças estruturais na educação nacional, depara-se 
com os desafios de atender as propostas das políticas públicas de inclusão 
e oportunizar a este novo público uma educação superior de qualidade, sem 
preconceitos e, efetivamente acessível, situação essa que perpassa os liames 
jurídicos e entra na seara da alteridade e da responsabilidade.

A partir de um estudo hipotético dedutivo, a pesquisa busca refletir com 
a perspectiva da alteridade, de Luis Alberto Warat e a teoria da responsabilidade, 
de Hans Jonas, no que se referem aos desafios e implicações que a efetiva 
inclusão de pessoas com deficiência provoca nas pessoas envolvidas em espaços 
universitários. Para tanto, o estudo trata, inicialmente, de questões identitárias 
e de alteridade waratiana para compreender os espaços relegados às pessoas 
com deficiência na sociedade e o desafio de uma nova perspectiva inclusiva. Em 
seguida, adentrando a uma das formas de inclusão de pessoas com deficiência 
na sociedade, aborda diplomas normativos referentes à inclusão na educação, 
para, então, refletir a teoria da responsabilidade, formulada por Hans Jonas, 
sob a perspectiva da inclusão dessas pessoas. Por fim, a pesquisa apresenta 
alguns desafios das universidades no liame inclusivo da questão em debate.

2 Pessoas com deficiência sob o enfoque da alteridade waratiana

Muito embora estejam em voga manifestações do tipo ser diferente é 
normal, ou então, todas pessoas têm acesso digno à vida social, a realidade afronta 
o olhar mais humanizado com situações contrárias a essas manifestações. Ser 
diferente não é normal e, nem todas as pessoas tem acesso a uma vida digna 
ou acesso digno a participação da vida social. Muitos são os grupos sociais 
denominados minoritários que, em especial, pela sua condição de diferença, 
como por exemplo, étnica, sexual e/ou econômica, não conseguem acessar 
ou exercer direitos humanos, teórica e juridicamente, apregoados à todas as 
pessoas. Nesses grupos, pode-se incluir as pessoas com deficiência.

As pessoas com deficiência são muitas vezes identificadas de forma 
pejorativa e/ou depreciativa, o que denota um preconceito, mesmo que 
de cunho subjetivo, referindo-se a elas como indivíduos sem capacidade 
ou com capacidade reduzida, excepcionais, desvalidos, entre outras formas 
de designação (GONÇALVES, 1977, p. 126) que não condizem com um 
tratamento digno de reconhecimento identitário. A título de exemplo da 
legislação pátria brasileira, a Emenda Constitucional 1/1969 adotava o termo 
excepcionais. Já a Emenda Constitucional nº 12/1978 utilizou a designação 
de deficientes. Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em várias partes 
de seus dispositivos, a exemplo dos artigos 7º, XXXI; 23, II; 24, XIV; 37, 
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VIII; 201, § 1º, 203, IV e V; 208, III; 227, §1º, II e § 2º; e 244, cunhou 
o termo pessoas portadoras de deficiência, termo esse que, embora pareça 
inclusivo não tem sido classificado como politicamente correto, uma vez que 
o termo portadoras insinua que as pessoas portem, carregam algo, enquanto, 
na realidade, a deficiência vem a ser uma condição deste ser humano.

Por conseguinte, a definição mais correta em termos de inclusão 
linguística vem a ser a apresentada pela Convenção Internacional sobre 
Direitos das Pessoas com Deficiência, documento esse ratificado pelo Estado 
brasileiro, em 2009, que se refere a pessoas com deficiência, conforme versa 
o artigo 1º da referida convenção: “Pessoas com deficiência são aquelas que 
têm impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou 
sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua 
participação plena e efetiva na sociedade em igualdades de condições com as 
demais pessoas”.4 A partir dessa mesma lógica conceitual foi criado o Estatuto 
da Pessoa com Deficiência, em 2015. (BRASIL, 2015). 

Ao que pese o fato de muitas vezes não se dar a devida importância 
ao debate da denominação conceitual, acima referida, ela possui um local 
fundamental no reconhecimento identitário dessas pessoas, pois carrega em si 
todo um aporte de como a sociedade concebe essas identidades e, ao mesmo 
tempo, as diferenças. Tadeu Tomás da Silva (2012, p. 81-82) chama a atenção 
para a importância da afirmação identitária, em especial frente a diferença, 
apontando que tanto uma, quanto a outra são produto as relações sociais, 
estando sujeitas a relações de poder e, por conseguinte, a disputas. 

Silva ainda chama a atenção para as relações de poder nessas disputas 
identitárias e isso também ocorre em torno das pessoas com deficiência, 
que carregam um estigma e preconceitos por serem diferentes de padrões 
identitários tidos como normais. E, é nessa diferenciação que surge o processo 
de inclusão ou de exclusão, de classificação e determinação de quem é ou não 
normal e, a vida em sociedade acaba sendo dividida entre o que se considera 
como nós e eles. (SILVA, 2012, p. 82). Essa classificação se encontra alicerçada 

4 Importa ressaltar que, antes do advento da referida Convenção, o Brasil seguia exclusivamente 
critérios médicos para a definição de deficiente, os quais levavam em consideração apenas 
condições pessoais, funcionais e biológicas, tanto que a Política Nacional para a Integração 
da Pessoa Portadora de Deficiência, regulada pela Lei nº 7.853/1989 e regulamentada pelo 
Decreto nº 3.298/1999, traz em seu âmago o conceito de deficiência sugeridos pela Organização 
Mundial de Saúde, por meio do CID-10 (abreviação da Classificação Internacional de Doenças, 
Décima Revisão). Com o advento da Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa 
com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, deparou-se com uma nova perspectiva conceitual, 
não atrelada apenas a critérios médicos ou biológicos. Nesse diapasão, releva mencionar que o 
Estatuto da Pessoa com Deficiência reproduziu o conceito de pessoa com deficiência trazido pela 
Convenção no artigo 2º do Códex. (SOUZA, 2018, p. 221).



246
Rosângela Angelin  |  Liane Marli Schäfer (Orgs.)

em um pensamento binário e dualista, em uma estrutura mental logocêntrica, 
conforme apontam Hahn e Angelin, ao analisarem a teoria de Derridá:

A estrutura mental logocêntrica e essencialista – portanto, binária e dualista – 
impede uma percepção existencial, histórica e integrada da vida. A vida possui e 
integra, ao mesmo tempo, elementos paradoxais. A vida integra especificidades, 
singularidades, particularidades, mas também integra universais. No entanto, a 
fonte desses universais não pode ser concebida de além-vida, de além-história. 
Os universais devem gerar-se a partir da vida, a qual inexiste sem espaço e 
tempo. Espacialidade e temporalidade são faces da vida. (HAHN; ANGELIN, 
2015, p. 70). 

Portanto, tanto as identidades quanto as diferenças são categorias da 
vida social construídas a partir de ideologias, relações de poder, espaços sociais 
temporais e tendem a se universalizar e influenciar na convivência social, 
confluindo em um resultado de inclusão e exclusão a partir de categorias 
binárias. É importante se ter presente que, do ponto de vista sociológico, 
as identidades são construções cotidianas, envolvendo interesses que são 
delimitados por fatores históricos, biológicos, religiosos, sociais, bem como 
de aspectos envolvendo a memória coletiva e relações de poder (CASTELS, 
2010, p. 23), o que remete ao entendimento que não existe fixidez identitária, 
portanto, essas são passíveis de câmbios e de mudanças em seu reconhecimento 
social. 

Assim, tanto a identidade quanto a diferença são elementos inseparáveis 
e, conjuntamente, construídos dentro de uma determinada cultura, 
envolvendo a convivência:

A identidade não faz referência apenas ao mundo, porém à forma como vive 
o ser humano na sua maneira de idear e de manipular o seu mundo histórico 
e, também, o modo como ele constrói sua projeção introspectiva e estética do 
mundo. (SIDEKUN, 2003, p. 266). 

Luis Alberto Warat corrobora com essa perspectiva de análise sobre 
o lugar dos corpos e, das identidades na sociedade, quando afirma que, “A 
sociedade e suas condições impõem a censura aos corpos que sentem. São 
as ideias que determinam as condições para que os outros nos amem, sejam 
indiferentes ou nos tenham ódio” (WARAT, 2004, p. 28). Por sua vez, essas 
condições envoltas de uma racionalidade sem sentimentos, afastam as pessoas 
do reconhecimento recíproco perante a sociedade e, ainda são reprodutoras de 
preconceitos e cultura de ódio e exclusão social. Por sua vez, a alteridade vem 
as ser um processo ético de reconhecimento do outro através da sensibilidade 
de ver, sentir, colocar-se ao lado desse outro, a fim de se poder refletir a partir 
de suas vivências, suas histórias, seu lugar na sociedade. 

Maleus e Thaines (2015), ao analisarem os ensinamentos de Luís 
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Alberto Warat, destacam a necessidade da emancipação das pessoas, que 
perpassa ao que ele denomina de conjunto de experiências radicais de alteridade, 
relacionada ao estabelecimento de vínculos alicerçados pelo cuidado e o afeto; 
além disso, 

pode ser a possibilidade de preservar o espaço interior próprio, secreto, 
inacessível. A intimidade do eu que funcione como limite e condição da 
autonomia. É preciso construir nossa alteridade com extrema seletividade e 
essa seletividade pode-se chamar de emancipação. (MALEUS; THAINES, 
2015, p. 211).

Esse entendimento permite uma reflexão paradoxal no caso das pessoas 
com certos tipos de deficiência, no sentido de que, mesmo nos casos em que 
algumas de suas capacidades sejam limitadas, elas possam ter espaços de 
desenvolvimento de autonomia para que alcancem emancipação, respeitando 
o limite de suas diferenças. Pois essa tarefa foge a visão dualista e binária de 
inclusão e exclusão e força a sociedade a buscar um outro olhar, uma outra 
forma de relacionar-se com essas pessoas e de incluí-las no contexto social. 

Nesse sentido, Luís Alberto Warat (1996) denuncia a racionalidade 
centrada binária e hegemônica que acaba por fechar as categorias do pensamento 
humano, não permitindo enxergar o outro dentro de suas diferenças. O autor 
lança o desafio para a sociedade de sair da zona de conforto e olhar o outro 
a partir de distintos parâmetros, com outras lentes e com sensibilidade capaz 
de gerar humanização, sem se estar preso a regras unificadoras de significados: 

La fiesta del pensamiento: lo impensado que nos fuerza a pensar, que llama 
a lonuevo, renegando todo y cualquier tipo de ambición unificadora de los 
significados. De ninguna manera síntomas de impotência de lpensamiento: es 
más bienlo que potencia, lo que obliga al pensador, com la fuerza de una pasión, 
a plantearse problemas y no dar soluciones. Um pensamiento que intenta que 
el hombre pueda volverse digno de lo que sucede, de lo impensable, del azar: 
uma ética del pensamento. (WARAT, 1996, p. 74-75).5

Em sua obra A Rua Grita Dionísio! Direitos humanos da alteridade, 
surrealismo e cartografia, Warat (2010) denuncia a ação do projeto ideológico 
de globalização neoliberal que procura homogeneizar tudo ao seu entorno, 
inclusive as pessoas, destruindo, excluindo e/ou invisibilizando as diferenças, 
em especial, aquelas que não estão aptas a atender os ditames do capital, 
incluindo-se aqui, um grande contingente de pessoas com deficiência. Em 

5 Tradução das autoras do texto: A celebração do pensamento: o impensável que nos obriga 
a pensar, que chama ao novo, negando tudo e qualquer tipo de ambição unificadora dos 
significados. De maneira alguma são sintomas de impotência de pensamento: é antes esse poder, 
que força o pensador, com a força de uma paixão, a colocar problemas e não dar soluções. Um 
pensamento que tenta que o homem possa se tornar digno do que acontece, do impensável, do 
acaso: uma ética do pensamento. (WARAT, 1996, p. 74-75).
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contraposição e, de acordo com o que já fora mencionado anteriormente, 
Warat sugere a criação de um espaço de resistência, que denomina de entre-
nós, espaço esse de diálogo, destaque e respeito às diferenças, buscando pontos 
de entre essas. Segundo o autor, esse espaço deveria ser ocupado por teorias 
do conhecimento responsáveis, capazes de dialogar com as realidades ao seu 
entorno. 

A busca de Warat por sentimentos sensíveis de alteridade perpassa suas 
obras que, de acordo com Oliveira Júnior, estão repletas de gritos voltados 
para os direitos humanos, para a solidariedade entre as pessoas, bem como 
evidencia a necessidade de mais afetos e amores nas relações entre as pessoas. 
(OLIVEIRA JÚNIOR, 2014). E é na obra anteriormente citada que o autor 
revela um rol de direitos que denomina como direitos da alteridade. Entre 
eles se encontram: o direito de não estar só; o direito ao amor, a autonomia, 
a autoestima; o direito de não sofrer nenhum tipo de manipulação; de não 
sofrer discriminação e exclusão; de ser escutado; o direito à própria velocidade. 
(WARAT, 2010, p. 117). 

Esses direitos de alteridade, além de trazerem perspectivas inclusivas 
e de respeito, criam um ambiente de corresponsabilidade com o outro. É 
nesse sentido paradoxal, complexo e desafiador que a inclusão de pessoas 
com deficiência em espaços acadêmicos se insere. O tema requer um exercício 
bastante profundo de alteridade para compreender o diferente que envolve a 
existência dessas pessoas. Isso requer, no sentido waratiano de alteridade, se 
desafiar a se colocar ao lado do outro, bem como reconhecer o outro em sua 
dignidade e autonomia, forjando um novo espaço entre-nós, mais humano.

3 Educação formal: um espaço de inclusão para pessoas com deficiência

Warat (2010) afirma que o intuito da cultura hegemônica vigente tem 
se movimentado no sentido de destruir a cultura do outro e isso, representa, 
impreterivelmente, a destruição do outro. Para contrapor essa investida, ele 
anuncia uma política de alteridade, denominada de eco-política do desejo. 
Nessa, às pessoas deve ser garantido o status de sujeitos de direitos, que 
envolve a participação da vida em sociedade. Vislumbrando o caso das pessoas 
com deficiência no Brasil, pode-se afirmar que, juridicamente o Estado tem 
feito um esforço inicial, na medida em que insere no ordenamento jurídico 
pátrio normativas de reconhecimento e inclusão de pessoas com deficiência. 
A educação inclusiva no Brasil, envolvendo pessoas com deficiência, encontra 
fundamento legal em diversos diplomas normativos que regulamentam 
políticas públicas a nível nacional, mas que também vem sendo discutido 
internacionalmente. 
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O comprometimento firmado por ocasião das diversas convenções 
internacionais culminou nas “Regras Padrões sobre Equalização de 
Oportunidades para Pessoas com Deficiências”, expressas na Declaração 
de Salamanca, originária da Conferência Mundial em Educação Especial 
e organizada pelo governo da Espanha em cooperação com a UNESCO, a 
qual ocorreu em Salamanca, entre 7 e 10 de junho de 1994. A Declaração 
de Salamanca (1994) possui o objetivo de orientar governos nacionais e 
internacionais, no que se refere a educação especial, baseados em experiências 
já vivenciadas, bem como em documentos das Nações Unidas, entre outras 
organizações, 

especialmente o documento Procedimentos-Padrões na Equalização de 
Oportunidades para pessoas Portadoras de Deficiência. Tal Estrutura de 
Ação também leva em consideração as propostas, direções e recomendações 
originadas dos cinco seminários regionais preparatórios da Conferência 
Mundial. (DECLARAÇÃO DE SALAMANCA, 1994).

Ademais, o tema em estudo também abarca o Decreto nº 6.949, de 
25 de agosto de 2009, que recepciona no ordenamento pátrio brasileiro a 
Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e 
seu Protocolo Facultativo, assinados em Nova York, na data de 30 de março 
de 2007. Neste contexto, desenvolveu-se a Política Nacional de Educação 
Especial, na perspectiva da Educação Inclusiva, a qual instituiu consideráveis 
reformulações no ensino fundamental, médio e superior, representando um 
divisor de águas no que tange à educação especial e inclusão em nosso país. 
(BRASIL, 2008). A política pública mencionada, passou a atender à demanda 
da educação especial, buscando solapar a noção de escola concebida no 
passado, em que predominava o privilégio de poucos e a exclusão de muitos. 
A questão da inclusão escolar está amparada em múltiplas legislações. 

Nesse sentido, verifica-se que incluir exige o conhecimento e 
entendimento de todo um aparato de documentos legais que objetivam 
assegurar e concretizar os direitos da pessoa com deficiência, forçando a um 
exercício que Warat anunciava, anteriormente nesse texto, de um olhar mais 
sensível e amoroso, bem como desafiador de criação de um novo espaço entre 
nós que rompe com a lógica neoliberal.  Observa-se que a questão da promoção 
de acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência6 ou com mobilidade 
reduzida encontra suas bases de ação na Lei 10.098/2000, que, conforme seu 
art. 1°, busca estabelecer

normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas 

6 Terminologia de acordo com o texto legal, porém, convenciona-se que a expressão usual 
atualmente é pessoa com deficiência.

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%206.949-2009?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%206.949-2009?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2010.098-2000?OpenDocument
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portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, mediante a supressão de 
barreiras e de obstáculos nas vias e espaços públicos, no mobiliário urbano, na 
construção e reforma de edifícios e nos meios de transporte e de comunicação. 
(BRASIL, 2000). 

Frente a diversas formas de deficiência, destaca-se aqui à inclusão 
por meio da comunicação da comunidade surda. Para isso, existe a Lei 
10.436/2002, que contempla a LIBRAS - Língua Brasileira de Sinais, segunda 
língua oficial do Brasil, não substitui apenas a modalidade escrita da língua 
portuguesa.7 Outro documento importante é a Lei 12.764, a qual acolhe 
questões ligadas à proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro 
Autista.8 Por fim, abreviando o rol de legislações, destaca-se, ano de 2015, a 
promulgação da Lei nº 13.146, amplamente conhecida como o Estatuto da 
Pessoa com Deficiência, que dispõe, em seu art. 27, sobre o acesso à educação, 
com a seguinte redação:

Art. 27.  A educação constitui direito da pessoa com deficiência, assegurado 
sistema educacional inclusivo em todos os níveis e aprendizado ao longo de 
toda a vida, de forma a alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus 
talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas 
características, interesses e necessidades de aprendizagem.

Parágrafo único.  É dever do Estado, da família, da comunidade escolar 
e da sociedade assegurar educação de qualidade à pessoa com deficiência, 
colocando-a a salvo de toda forma de violência, negligência e discriminação. 
(BRASIL, 2015).

Neste amplo contexto legislativo, as Instituições de Ensino Superior 
se veem diante de desafios que outrora não lhes eram delegados, visto que as 
pessoas com deficiência dificilmente conseguiam atingir tal nível de ensino, 
considerando-se as históricas barreiras de acesso ao ensino superior, bem 
como as questões ligadas à forma totalmente separada como eram educadas e 
relegadas essas pessoas, a um modelo que pregava segregação e o isolamento, 

7 Segundo o parágrafo único do art. 1°, do referido diploma legal, entende-se por Língua 
Brasileira de Sinais - Libras a forma de comunicação e expressão, em que o sistema linguístico de 
natureza visual-motora, com estrutura gramatical própria, constituem um sistema linguístico de 
transmissão de ideias e fatos, oriundos de comunidades de pessoas surdas do Brasil.” (BRASIL, 
2002).

8 O art. 1°, em seu parágrafo primeiro e incisos, define que “é considerada pessoa com transtorno 
do espectro autista aquela portadora de síndrome clínica caracterizada na forma dos seguintes 
incisos I ou II:I - deficiência persistente e clinicamente significativa da comunicação e da 
interação sociais, manifestada por deficiência marcada de comunicação verbal e não verbal 
usada para interação social; ausência de reciprocidade social; falência em desenvolver e manter 
relações apropriadas ao seu nível de desenvolvimento; II - padrões restritivos e repetitivos de 
comportamentos, interesses e atividades, manifestados por comportamentos motores ou verbais 
estereotipados ou por comportamentos sensoriais incomuns; excessiva aderência a rotinas e 
padrões de comportamento ritualizados; interesses restritos e fixos.” (BRASIL, 2012).

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2010.436-2002?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.764-2012?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.146-2015?OpenDocument
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longe da cidadania. Warat, frente a uma desconcertante lucidez, discorre sobre 
cidadania, alteridade e responsabilidade perante a inclusão social: 

A cidadania não existe se o outro da alteridade é um excluído. Enquanto 
existirem excluídos é uma hipocrisia falar de cidadania. Somente se é cidadão 
se os outros, se a alteridade que organiza as possibilidades de estar entre nós 
não está excluída. Se os outros são excluídos eles não são cidadãos. Falar de 
cidadania em circunstâncias de exclusão é garantir a persistência de estados 
de exclusão, que são o lado simbólico das nossas sociedades. São muito mais 
perigosos os estados de exclusão do que os estados de exceção. (WARAT, 2010, 
p. 82).

Diante das normativas aqui apresentadas, o Estado e outras instituições 
não são responsabilizados apenas para a realização de uma efetiva inclusão 
das pessoas com deficiência, porém, para viabilizarem uma inclusão que 
gere cidadania sob os aportes da alteridade. Para atender a reflexão acerca da 
responsabilidade frente a inclusão de pessoas deficientes, a próxima seção irá 
se ocupar com o princípio da responsabilidade, apresentado teoricamente, por 
Hans Jonas.

4 O princípio responsabilidade em Hans Jonas frente à questão da 
inclusão de pessoas com deficiência

Aliar alteridade, refletida no início desse trabalho, com o princípio 
responsabilidade, parece ser uma interessante alquimia rumo ao reconhecimento 
e à inclusão de pessoas com deficiência na sociedade. Ao se tratar sobre a 
responsabilidade é preciso ter presente a compreensão da obrigatoriedade de 
respeitar o ordenamento jurídico, no que tange a mudanças e alterações que 
afetam diuturnamente os cidadãos. Nessa perspectiva, encontram-se as leis 
que regulam a inclusão de pessoas deficientes no âmbito social, que após um 
longo período de tramitação legislativa, despertam no mundo jurídico com 
sua promulgação e, posterior publicação na imprensa oficial. Aqui pode-se 
citar, como exemplo, a tramitação da Lei Brasileira de Inclusão - Estatuto da 
Pessoa com Deficiência (BRASIL, 2015), já apresentada anteriormente, que 
aguardou infindáveis 15 anos até ser, finalmente, sancionada.

Assim, as Instituições de Ensino encontram-se sob o manto 
do atendimento à lei e devem pautar sua atuação em ações de efetivo 
comprometimento e mudança na vida da sociedade. Nesse cenário, a teoria 
de Hans Jonas (2006), referente ao princípio da responsabilidade, serve como 
marco de orientação das ações impulsionadas pelo fundamento racional do 
dever que, no caso da inclusão, consiste em mudar a visão sobre o conceito 
de deficiência. Ao abrigo desse entendimento, a deficiência precisa deixar de 
ser atribuída à pessoa, mas sim como a incapacidade da sociedade em acolher 
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e conviver bem com essas pessoas, em especial, caracterizada pela falta de 
acessibilidade.

Jonas (2006, p. 157) refere que, assim como toda e qualquer teoria 
ética, uma teoria da responsabilidade deve lidar com o fundamento racional 
do dever, visto como o princípio legitimador que está por trás da reivindicação 
de um deve-se imperativo, e de outro lado, com o fundamento psicológico da 
capacidade de influenciar a vontade, de modo a ser a causa de alguma coisa, 
permitindo que a sua ação seja determinada por ela. Considerando as nuances 
que envolvem o objetivo da educação sob a égide da responsabilidade, leciona 
Jonas:

a educação tem, portanto, um fim determinado como conteúdo: a autonomia 
do indivíduo, que abrange essencialmente a capacidade de responsabilizar-se; 
ao alcançá-la (ou supor que foi alcançada), ela termina no tempo. O término 
ocorre de acordo com a sua própria lei, e não de acordo com a concordância 
do educador - nem sequer na medida do seu êxito -, pois a natureza concede 
apenas uma só vez um determinado lapso de tempo, no qual a educação precisa 
realizar sua tarefa. Depois disso, o objeto de responsabilidades anteriores se 
torna, ele mesmo, um sujeito de responsabilidades. (JONAS, 2006, p. 189).

Existe um dilema quando se menciona a inclusão de pessoas com 
deficiência: como o ensino, no formato regular, focado em formas de ensino 
homogêneas9, pode tornar esse objeto de responsabilidades, em sujeito de 
responsabilidades? É possível atingir este objetivo de forma efetiva no caso da 
inclusão de pessoas com deficiência, ou precisamos repensar a forma de ensinar? 
Neste momento surge a questão da heterogeneidade, visto que não se pode 
mais trabalhar com as metodologias tradicionais em que o ensino é ministrado 
de forma linear e homogênea a todos de uma mesma turma, sem considerar as 
especificidades de cada indivíduo. Passa-se a ter que focar nas particularidades 
de aprendizagem de cada aluno, deixando de lado o que historicamente foi 
dado como estratégia de ensino eficaz, para buscar alternativas heterogêneas 
voltadas a tornar o aluno em um sujeito de responsabilidades.

Observa-se que as políticas públicas se encontram cada vez mais 
submetidas ao poder dos controles públicos sobre os acontecimentos sociais. 
Como alude Jonas (2006, p. 194-195), há intervenção do poder do Estado 
sobre a sociedade visando favorecer a capacidade de prever e planejar. Porém, 
essa situação se opõe a crescente complexidade, cada dia menos transparente, 
dos processos sociais. O número de incógnitas cresce proporcionalmente ao 
inventário de grandezas conhecidas, estabelecendo uma estranha competição 

9  Considerando a homogeneidade sob o aspecto de que todos aprendem da mesma forma com 
as mesmas estratégias de ensino, considerando a turma como um todo único e não na forma de 
sujeitos com perspectivas e necessidades diferenciadas.
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entre o conhecimento e o desenvolvimento do próprio objeto. No que 
tange à responsabilidade ligada a questão do dever preconizada pelo Estado, 
conferindo bordas e limites ao que o ordenamento jurídico pressupõe, refere 
Jonas:

a concepção dominante no mundo ocidental será a concepção liberal de Estado 
como uma instituição orientada para fins, que deve garantir a segurança dos 
indivíduos, mas que, dentro dos seus limites, deve conceder o maior espaço 
possível ao livre jogo das forças e, sobretudo, imiscuir-se o menos possível 
na vida privada. O conceito de direitos a serem garantidos oblitera aquele do 
conceito de deveres a serem exigidos. O que não é proibido é permitido, e o 
cumprimento da lei consiste na sua não-infração: quando há infração, a força 
pública intervém. Tudo o mais que os indivíduos façam de si, no interior do 
espaço livre garantido publicamente, é um assunto particular, não do Estado. 
(JONAS, 2006, p. 277).

Ao expressar seu entendimento sobre a liberdade como condição 
necessária para lidar com os diversos caminhos e descaminhos, estes voltados 
a atingir o ideal de justiça, bondade e razão, Jonas leciona que,

naturalmente, mesmo com sua falibilidade variável, a liberdade é preferível a 
qualquer opressão. Seus extravios ocultos (dos quais a indolência é um deles e 
a arrogância, outro) exigem uma vigilância mais fina do que aquela necessária 
para lidar com os descaminhos grosseiros da miséria. [...]. Contudo, no que 
tange à indispensável melhora de condições, é necessário liberar do engodo da 
utopia a exigência de justiça, de bondade e de razão. Pelo seu próprio bem, é 
preciso obedecer a tal mandato de forma realista, nem pessimista nem otimista, 
sem se extasiar com expectativas desmedidas. (JONAS, 2006, p. 346).

A liberdade apresentada na teoria de Hans Jonas pode ser vinculada a 
autonomia que foi trabalhada no início desse texto. As pessoas com deficiência 
precisam exercer liberdades, como um direito fundamental, mas para isso, 
é importante que se desenvolvam espaços de autonomia, podendo ser ela 
completa e ou assistida, dependendo do âmbito de deficiência vivenciado por 
cada pessoa. Corroborando com o que já foi analisado sobre o pensamento 
waratiano, Jonas (2006, p. 352) continua o raciocínio, referenciando que “a 
responsabilidade é o cuidado reconhecido como obrigação em relação a um 
outro ser, que se torna ‘preocupação’ quando há ameaça à sua vulnerabilidade”. 
Mesmo que o medo esteja presente, com o qual pode se iniciar qualquer 
questão de responsabilidade ativa, refere o autor que, “quanto mais obscura a 
resposta, maior se delineia a responsabilidade”.

Ademais, complementando o entendimento, Jonas menciona que 
uma das condições da ação responsável é não se deixar deter pelas incertezas, 
assumindo a responsabilidade pelo desconhecido, dado o caráter incerto da 
esperança, denominando isso de coragem de assumir a responsabilidade.É no 
contexto dessa ação responsável, complexa e desafiadora que a universidade 
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assume a obrigação jurídica e o dever de incluir, recepcionando os mais 
diversos públicos que antes eram relegados a planos adversos, oportunizando 
a efetivação da cidadania e dos direitos humanos.

5 Desafios e perspectivas da universidade inclusiva

A inclusão pressupõe uma abertura para a diversidade, para o outro, para 
a criação de um novo espaço de vivências e, nesse contexto, dúvidas relativas 
à forma de promoção dessa inclusão e, ao mesmo tempo, ao atendimento do 
dever legal de igualdade, sem amordaçar as diferenças, especialmente no meio 
universitário se fazem presentes. Trazer Warat para essa reflexão contribui para 
aumentar a complexidade, mas ao mesmo tempo para indicar um caminho 
principiológico para essa árdua tarefa, alertando que

É preciso impedir o esvaziamento, a homogeneização massiva do espaço e a 
linearidade do tempo. Temos que lutar por espaços abertos, pela multiplicação 
e pela coexistência simultânea das diferenças, a simultaneidade das biografias 
singularizadas. (WARAT, 2010, p. 94). 

Essa é a tarefa das Universidades frente aos processos de inclusão, nem 
sempre tão simples quanto possa parecer nas linhas ditadas pela lei. Nesse 
sentido, Manica e Caliman alertam para a precariedadeexistente, de cunho 
pedagógico, metodológico, bem como físico, que espaços educacionais 
apresentam para acolher adequadamente educandos com deficiência, frente 
suas diferenças e peculiaridades. O fato é que, “A escola inclusiva é uma 
necessidade legal, mas, para que ela se torne realidade, sugerimos que ela seja 
estruturada de maneira diferente para atender às diferenças”. (MANICA; 
CALIMAN, 2015, p. 55).

A partir da percepção introduzida nos meios acadêmicos, considerando 
os direitos humanos e o papel do sujeito como instrumento de mitigação do 
paradoxo de inclusão, apresenta-se a questão da universalização do acesso à 
educação. Essa nova visão deixa para trás a perspectiva do ensino homogêneo 
e inicia uma perspectiva heterogênea focada nas necessidades e percepções dos 
indivíduos, a fim de oportunizar uma educação não só inclusiva, mas também 
participativa. Refletindo sobre o papel da educação frente as relações humanas 
que ocorrem nesse processo, Carbonari apresenta a complexidade enfrentada 
nos espaços acadêmicos:

A educação ocorre na concretude da relação, que é constitutiva da vida, ou 
não ocorre. Não há vida (e nem educação) sem relação, sem alteridade. Mas 
o outro da relação não é um outro generalizado nem abstrato [...]. O outro 
da relação é diverso e diferente, sua diversidade é específica e sua diferença 
concreta”. (CARBONARI, 2011, p. 122).
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Nota-se que a inclusão enseja muito mais do que o mero interesse legal 
em efetivar uma ou outra política. Considerando a perspectiva educacional, 
ela busca incentivar o engajamento de toda a estrutura da educação formal. 
Sob esse viés, Manica e Caliman destacam:

Para que a realidade da inclusão se efetive e ultrapasse a utopia, será necessário 
um engajamento total da comunidade escolar. Apesar de a inclusão ser algo 
recente, a integração, que antecedeu historicamente a fase da inclusão, já 
estava apoiada em aspectos legais inclusivos. Educar com princípios inclusivos 
também é característica de uma escola cidadã e preparada para receber qualquer 
tipo de aluno, ou seja, uma pessoa com ou sem deficiência. (MANICA; 
CALIMAN, 2015, p. 56).

A partir da leitura de estudos realizados Felicity Armstrong, Plaisance 
reporta suas reflexões à profunda mudança engendrada na comunidade 
educacional frente a perspectiva de inclusão de estudantes, distinguindo os 
integráveis dos integrados:

a integração escolar é uma medida parcial, uma simples melhoria do especial. 
De um lado, distinguem-se os alunos “integráveis” e aqueles que não o são. 
Do outro, os “integrados” mantêm o status de meros “visitantes” quando 
estão no meio escolar usual. A inclusão e a educação inclusiva, ao contrário, 
repousam em uma posição radical que implica a presença de todas as crianças 
em um tronco comum, como membros plenos da comunidade escolar. Ao 
mesmo tempo, isso demanda uma transformação das escolas e das práticas 
profissionais, ou seja, não mais a adaptação das crianças a dependências 
educativas permanentes, mas, ao contrário, a adaptação dessas dependências 
às diferenças acolhidas. (PLAISANCE, 2015, p. 236).

O processo de inclusão apresenta diversas facetas e, nessa conjuntura, 
tem-se o panorama dos docentes diretamente envolvidos com os sujeitos 
e, notadamente desafiados a reformular sua forma de ensinar, agregando à 
questão do ensino a heterogeneidade dos seus educandos. Para Lopes (2007, 
p. 27-28),

O processo de inclusão pressupõe que as diferenças tenham espaço dentro do 
currículo escolar, que as diversas vozes possam dizer de si. Todavia, os processos 
e inclusão fomentados no país falam de adaptações curriculares de formação 
rápida de docentes (quando existem). Diante de tanta pressão para a inclusão, 
os professores sentem-se pressionados e desencorajados a dizer que não sabem 
desencadear tal processo. Ao mostrarem-se receosos à inclusão, os professores 
deixam explícitos não só a falta de condição que estão vivendo nas escolas 
para que esse processo aconteça, como também o despreparo para tal trabalho. 
[...]. Precisamos saber sobre aqueles os quais trabalhamos. Saberes que vão 
além da minha leitura sobre as condições de vida dos meus alunos, ou seja, 
preciso de saberes que me possibilitem trabalhar desencadeando processos de 
aprendizagens. Para tanto, o saber sobre como os sujeitos aprendem, sobre 
como conceituo conhecimento, sobre como os sujeitos surdos se comunicam e 
sobre a própria Língua Brasileira de Sinais, sobre as especificidades de trabalhar 
com pessoas que possuem diferentes deficiências [...] é fundamental e condição 
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mínima de trabalho. 

Depara-se, aqui, com diferentes realidades imediatamente ligadas 
a um fim comum, ou seja, associadas para a promoção da inclusão e para 
o enfrentamento da responsabilidade advinda do dever legal, proposta pela 
política pública de inclusão. Joaquim Herrera Flores (2009, p. 32) aponta 
que “problematizar a realidade tem muito a ver, pois, com construir espaços 
de encontro positivos entre os quais explicamos, interpretamos ou intervimos 
no mundo a partir de posições e disposições diferenciadas”. Assim, o corpo 
docente, como precursor da construção desses espaços de encontro positivos, 
muitas vezes se depara com desafios que exigem um repensar constante da 
prática educacional. Nesse sentido, lecionam Manica e Caliman (2015, p. 
70-71):

assim, eximimos também o desejo do docente de vencer os desafios por 
meio de um planejamento diferenciado e de uma prática que exige mais 
desprendimento, organização do tempo e estudos extras. Propor uma 
aprendizagem ao aluno com deficiência que o faça refletir e “pensar” sobre 
sua identidade, considerando o “saber”, a “bagagem” dos alunos, não é 
algo rotineiro nas salas de aula; exige o “querer” pedagógico desse docente 
comprometido com a diversidade. [...] Para que qualquer aluno, especialmente 
o aluno com deficiência, possa pensar e possa crescer no ambiente escolar, o 
docente deve propiciar espaços para propostas e atividades diferenciadas, em 
que os alunos vivam experiências multidisciplinares, raciocinem criticamente 
sobre os conteúdos, aprendam a solucionar problemas e, principalmente, 
acreditem que são agentes ativos no processo.

A problematização de questões inclusivas no meio universitário é 
muito semelhante àquela vivida nas escolas de ensino fundamental e médio 
onde, conforme versa Lopes:

Na escola e na universidade, “normais” e “anormais” estão sob suspeita, porém 
os “normais” não precisam estar, permanentemente, sendo normalizados. 
Ter uma pessoa com deficiência sentada ao lado de outras ditas normais não 
garante o lugar da normalidade, tampouco outras representações que rompam 
com a ideia do desvio, do problema e de alguém que necessita ser tolerado e 
tutelado. Ter aquele considerado com “necessidades educativas especiais”10 ao 
meu lado em sala de aula é ter próximo de mim alguém que me lembra a todo 
instante de que sou diferente dele, de que eu sou normal. (LOPES, 2007, p. 
29).

Nesse ínterim, muito pertinentes se fazem as observações de Luís 
Alberto Warat sobre os limites da educação denominada por ele de sedentária:

A concepção dominante em termos de educação é sedentária. Começando por 
um aluno condenado a ficar quieto, renunciar a qualquer indicador de sua 

10 A expressão “necessidades educativas especiais” consiste em terminologia adotada pela autora 
Maura Corcini Lopes, refere-se a pessoa com deficiência sob a égide da atual denominação.
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pulsão de errância e receber passivamente o saber do professor, sem aventuras, 
surpresas, ou procuras de caminhos paralelos. Com professores sedentários em 
seu próprio discurso que não procuram escutar outros vocês, nem sequer na 
interação da sala de aula. Professores, na maioria alarmante de casos autistas, 
impossibilitados de qualquer esboço mínimo de alteridade. (WARAT, 2010, 
p. 117-118).

Na realidade, existe um desafio diuturno a ser travado na perspectiva 
da responsabilidade assumida pelo meio universitário para implementar as 
políticas públicas educacionais preconizadas pelo ordenamento jurídico. Ao 
se vislumbrar as dificuldades encontradas, tanto pelas pessoas com deficiência, 
quanto pelas outras pessoas, bem como pelos docentes que precisam se 
reconstruir constantemente para aprender a constituir um ensino heterogêneo, 
percebe-se que os desafios ocupam dimensões muito maiores do que o simples 
dever de incluir. Isso envolve também a forma como a educação é concebida 
nos bancos universitários, voltadas, em sua maioria para os interesses 
individualistas do mercado. 

Esse desafio de uma real e efetiva inclusão baseada na alteridade, 
na responsabilidade e no cuidado, apresenta profundas implicações, 
principalmente na esfera institucional das universidades. Flores pondera sobre 
grandes desafios para atingir os caminhos da dignidade:

Adiar constantemente a construção de condições que facilitem os caminhos 
de dignidade só produz frustração e ansiedades. As propostas éticas que só 
dedicam atenção às formulações gerais de valores e/ou de direitos, ou, em 
outros termos, os fundamentalismos abstratos a partir dos quais se redigem 
incansavelmente novos textos de direitos e novas declarações de intenções (sem 
condições de factibilidade), estão cumprindo uma função alimentada pelos 
grandes interesses econômicos e políticos da nova ordem global: eliminar a 
radicalidade do político, como criação contínua e permanente de cidadania, 
e afastar o máximo possível os cidadãos dos espaços de decisão institucional. 
(FLORES, 2009, p. 39).

Considerando que a liberdade de acesso ao ensino em suas diversas 
esferas constitui direito humano provido de proteção jurídica, importante 
enfatizar as palavras de Bielefeld:

Nos direitos humanos, dimensões centrais, como o direito ao desenvolvimento 
da liberdade individual e coletiva, são colocadas em especial proteção 
jurídica. Sua importância advém do fato de se referirem, individualmente, a 
condições de possíveis ações livres, cuja negativa representaria não apenas uma 
limitação específica de liberdade [...], mas na negação ao livre e igualitário 
desenvolvimento em amplos setores da vida. Como garantia política e jurídica 
das condições básicas de um agir livre solidário e com direitos iguais, todos os 
direitos humanos são, em sentido próprio, liberdades básicas. (BIELEFELDT, 
2000, p. 117).

Diante dos diversos impasses revelados na efetivação de uma 
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universidade inclusiva, frente ao prisma da responsabilidade pelo ensino, 
surge a necessidade de adaptação das metodologias pedagógicas dos docentes, 
assim como de todo o currículo pedagógico, com o objetivo de acolher e 
efetivamente ensinar às pessoas com deficiência. Torna-se salutar, portanto, 
o estudo e o aprofundamento das problemáticas que se apresentam de forma 
a buscar soluções com olhos para o presente e para o futuro evitando, como 
preconiza Flores:

pensar nosso mundo a partir de perguntas ou problemáticas que, com o 
passar do tempo e dos acontecimentos, foram se desvanecendo ao terem sido 
formuladas para resolver problemas que hoje não temos ou os temos de outro 
modo, implica risco de assumir a passividade do que espera encontrar no 
passado as soluções para o presente. (FLORES, 2009, p. 33).

O contexto universitário não pode se fechar para o outro, para a 
diferença. A igualdade de acesso e permanência ao ensino abriga a todos e 
todas, sem qualquer distinção. Assim, com objetivo de salvaguardar os direitos 
assegurados e o atendimento ao dever de responsabilidade que o ensino 
universitário se propõe, a questão da inclusão deve ser pautada em atitudes 
proativas, embasadas no respeito à diferença, que possibilitem o ingresso e a 
permanência das pessoas com deficiência no ensino superior do país. 

6 Considerações finais

O estudo realizado denota que a inclusão de pessoas com deficiência 
no ensino superior brasileiro se depara com a perspectiva hegemônica de 
segregação de tudo e todos que são diferentes, que, por muitas vezes, afasta a 
possibilidade de inclusão de pessoas com deficiência no seio social e acadêmico. 
Nesse contexto, é necessário que ocorram mudanças de paradigmas que 
permitam a efetividade das políticas públicas de inclusão, oportunizando a 
todos e todas, indistintamente, acesso a uma educação superior de qualidade, 
desprovida de preconceitos que perpassa os liames jurídicos e entra na seara 
da alteridade e da responsabilidade. Refletir a temática sob a perspectiva da 
alteridade lecionada por Luís Alberto Warat e da teoria da responsabilidade 
de Hans Jonas revelou-se como uma interessante alquimia direcionada ao 
reconhecimento e a inclusão de pessoas com deficiência na sociedade.

Deparamo-nos com uma sociedade relegada a um status quo 
ultrapassado onde não era preciso esforçar-se em pensar e compreender questões 
relacionadas às identidades das pessoas que são diferentes. Nesse contexto, 
Warat analisa o lugar dos corpos e, das identidades nas sociedades, lecionando 
que a alteridade vem a ser um processo ético de reconhecimento do outro por 
meio da sensibilidade de ver, sentir, colocar-se ao lado desse outro, a fim de se 
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poder refletir a partir de suas vivências, suas histórias, seu lugar na sociedade, 
nos desafiando como membros dessa sociedade a ver a realidade e os sujeitos 
sob novas perspectivas, mais humanas, sensíveis e inclusivas. A inclusão de 
pessoas com deficiência encontra acolhida nos ensinamentos de Warat, em 
especial quanto a questão da sensibilidade e alteridade das relações, vindo de 
encontro a teoria de Hans Jonas, sob a perspectiva da responsabilidade como 
importante fator de efetivação de inclusão social. 

O ensino em nível universitário atende a uma série de ordenamentos 
quando da implementação de políticas de inclusão. Essa multiplicidade de 
disposições normativas visa promover um mesmo fim, isto é, a inclusão das 
pessoas com deficiência no ensino superior sem discriminações ou isolamentos, 
contemplado os ditames do princípio da responsabilidade de Hans Jonas, que 
refere o fundamento racional do dever, como seu princípio legitimador. A 
questão da efetividade se reveste de muitos dilemas, pois apesar de termos uma 
série de ordenamentos que contemplam as pessoas com deficiência, eles por 
si só não são suficientes para garantir a implementação da inclusão, é preciso 
uma profunda transformação nas relações sociais. Além da vontade política 
e jurídica de implementar a inclusão, a mudança de posicionamento, de 
entendimento e relacionamento com o outro são de fundamental importância 
para que o acesso e permanência das pessoas no ensino superior.

Considerando que as leis e políticas públicas devem acompanhar a 
evolução social de modo a proporcionar um maior acompanhamento das 
questões relacionadas à inclusão, é importante que ocorra a adequada previsão 
e planejamento de ações de cunho positivo, garantindo que o Estado cumpra 
seu papel. Observa-se que a inclusão pode se perfectibilizar das mais diversas 
formas, desde a mudança no modo de pensar e ensinar, superando-se a forma 
genuinamente homogênea e algumas metodologias tradicionais para um olhar 
heterogêneo onde se vê o sujeito com suas particularidades e capacidade de 
autonomia, até a modificação no modo de acolher e reconhecer.   

Para que uma universidade seja verdadeiramente inclusiva é necessário o 
engajamento de toda a comunidade escolar, bem como do poder público, haja 
vista que incluir é muito mais do que receber as pessoas com deficiência em 
uma estrutura institucional adequada, incluir, no contexto das instituições de 
ensino, é possibilitar que todos os discentes tenham as mesmas possibilidades 
de aprender. Todos devem ter acesso a uma educação de qualidade que atente 
para suas condições físicas e psíquicas, a uma educação humanizada. Ao 
promover a inclusão a universidade proporciona à comunidade em que se 
insere a ampla propagação de valores éticos e respeito aos direitos humanos.

Leciona Warat, ao falar em alteridade, que às pessoas deve ser garantido 
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o status de sujeitos de direito o que de plano envolve a participação da vida em 
sociedade. Nessa perspectiva não apenas os educadores têm a responsabilidade 
de enfrentar os novos desafios que se apresentam em sua prática docente 
quanto às questões de inclusão, mas também as pessoas com deficiência, 
os demais discentes e a sociedade como um todo. Assim, sob a perspectiva 
da alteridade e responsabilidade todos e todas precisam interagir a fim de 
criar estratégias de enfrentamento das questões e dificuldades vivenciadas, 
exercitando, verdadeiramente, o respeito pelos direitos humanos sob a forma 
de respeito às particularidades e espaços das pessoas no meio social e cultural.
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CAPÍTULO 14

CORPOS INDÓCEIS NA SOCIEDADE 
MULTICULTURAL: O NÃO-LUGAR DAS 
VIVÊNCIAS TRANS EO MOVIMENTO 

TRANSFEMINISTA COMO UMA PRÁXIS 
EMANCIPATÓRIA

Lucimary Leiria Fraga1

1 Considerações iniciais

No objetivo de se compreender algumas questões a acerca do 
segmento Trans, se faz necessário contextualizar alguns aspectos 

que o constituem, e que estão umbilicalmente ligados ao processo de 
emancipação transidentitária. Para isso, este ensaio se propõe a compreender, 
preliminarmente, o que é ser mulher, além de fazer conexões entre cultura 
e identidade, bem como, levanta a problemática: qual é (e se há) o lugar dos 
corpos Trans na sociedade, e como o movimento transfeminista contribui neste 
processo? Para tal, a metodologia mescla análise e interpretação.  Analisam-
se, igualmente, as questões identitárias no contexto sociocultural, bem como, 
a cultura e sua influência nas relações sociais, campo em que muitas vezes, 
ocorrem conflitos originados pelas diferenças entre os sujeitos e grupos.

Percebe-se, por fim, que as relações de discriminação em relação 
ao segmento Trans, estão umbilicalmente ligadas as relações de poder 
historicamente presentes nas relações humanas, onde alguns sujeitos buscam 
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dominar outros, seja nas questões identitárias, ou, ainda, no que se refere aos 
demais conflitos sociais. Com isso, se conclui que o movimento transfeminista 
ainda necessitará percorrer um longo caminho a fim de que os corpos Trans 
vivam com dignidade e liberdade, sem o cerceamento de seus desejos e 
expressões identitárias. 

2 O que (ou quem) define uma mulher?

Mulheres existem em diversas nuances, cores, arranjos corporais, e 
personalidades. Mas, o que é ser mulher? O que ou quem determina quem 
tem o direito de assim se reconhecer e transitar na sociedade? E, ainda, o que 
distingue as identidades nos espaços que se expressam? Tais questionamentos 
se tornam relevantes, na medida em que parte dos indivíduos, condicionada 
aos padrões sociopolíticos e culturais impostos, ainda atrela o sentido de ser 
homem ou mulher meramente aocaráter biológico, ou seja, afirma-se que 
é, aquilo que se nasce como uma espécie de estigma corporal. Conforme 
preleciona Campos (2014, p. 2),

De acordo com o senso comum, o “ser mulher” geralmente está atrelado à 
ideia de feminilidade que, por vezes, é bastante estereotipada. Na nossa cultura 
ocidental, a mulher deverá ser passiva, dócil, emotiva, assim como deve possuir 
cabelos compridos, seios e, principalmente, uma vagina. E, dotada de uma 
vagina, ela deverá vestir-se e comportar-se de forma consoante, apenas se 
interessando sexualmente por seu oposto, ou seja, um homem, o detentor de 
um pênis.

Corroborando neste sentido, Lanz retoma argumentos acerca do “ser” 
homem ou mulherdefendidos ao longo da história, referindo que,

até por volta do término da segunda grande guerra, ninguém tinha dúvidas em 
apontar as profundas e notáveis diferenças entre um homem e uma mulher, 
acreditando que todas elas eram “heranças da natureza” concedidas única e 
exclusivamente em virtude das funções do macho e da fêmea no processo 
reprodutivo. [...] ao par de não possuir nenhuma base empírica convincente, 
o tal “determinismo da natureza” não se restringia a funções orgânicas, [...] 
interferia e influenciava em questões como direito ao voto, herança, submissão 
ao homem, o processo reprodutivo estava sendo politicamente usado para 
diferenciar, hierarquizar e controlar a conduta da mulher. (LANZ, 2017, p. 
27).

Ocorre que, em uma sociedade complexa e multicultural, este método 
de análise humana se faz retrógrado, engessando o destino dos indivíduos à suas 
genitálias, o que acaba por desaguar em ainda mais situações dehierarquização 
social e de gênero, bem como, em um conservadorismo exacerbado e 
tendencioso, eis que a genitália não é mais capaz de manter o arcabouço de 
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diferenças entre os sujeitos, ou pode que jamais tenha sido capaz. (LANZ, 
2017, p. 25).

Por seu turno, Beauvoir aduz que, muitas foram às formas de identificar 
o que de fato definia uma mulher ao longo da história. Neste viés, a autora 
refere que, por lentes simplórias de análise, a mulher era definida meramente 
como “fêmea”, o que, de maneira muito redutiva, engessou-a por vasto tempo 
ao caráter biológico e sexual, tal qual defende Lanz, como se a figura de um 
óvulo fosse capaz de definir uma mulher em sua plenitude. (BEAUVOIR, 
2009, p. 35).

Neste caminhar estanque no que se refere a caracterização da mulher, 
a Autora afirma que o mundo e/ou a sociedade, sempre foram apropriados 
pelos “machos”, os quais sempre buscaram dominar as “fêmeas” em diversas 
searas, desde o mundo animal às relações humanas. Por outro lado, pelo viés 
da psicanálise, Beauvoir afirma que:

A fêmea é uma mulher na medida em que se sente como tal. Há dados 
biológicos essenciais e que não pertencem à situação vivida. [...] não é a 
natureza que define a mulher: esta é que se define retomando a natureza em 
sua afetividade. (BEAUVOIR, 2009, p. 71).

Diante deste olhar estereotipado em relação as mulheres, seja pelo 
caráter biológico, ou por outras formas de dominação historicamente 
existentes, Touraine, compreendendo a importância das lutas feministas na 
emancipação feminina, aduz que tais lutam buscavam contrapor a ideia de 
uma natureza feminina de caráter biológico (TOURAINE, 2011, p. 15).

Neste contexto, o Autor refere que, muito embora as mulheres tenham 
conquistado direitos e avançado em alguns campos, a exemplo do direito ao 
voto, e de mais espaço no mercado de trabalho, parte da sociedade ainda 
as visualiza muito presas a ideia de mundo feminino criada historicamente, 
em especial pelos homens, no intuito da formação dos papéis de gênero, 
o qual ao longo do tempo lançou a binaridade como centro da sociedade 
(TOURAINE, 2011, p. 41). E, a ideia de sujeitos binários(macho/fêmea), 
não se abre para as discussões de gênero, identidade e pluralidade dos sujeitos, 
tornando-os fadados a uma vida oculta, ou, ainda, invisível, como ocorre com 
as transidentidades.

Com isso, é notório que, no mundo pós-moderno torna-se precipitado 
afirmar que um sujeito é homem ou mulher apenas pela análise biológica, eis 
que nos dias atuais, é possível que cada ser se (re)modele constantemente, 
construindo suas identidades ao passo de seus desejos. Neste sentido, há que 
se pensar em novas formas de diálogo entre indivíduos e grupos, de modo 
que a diversidade e as múltiplas identidades sejam reconhecidas e respeitadas 
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em todos os espaços sociais, sem necessitar maiores explicações acerca de suas 
vivências.

À vista disso, neste emaranhado de relações e na diversidade de 
identidades e contextos sociais, surgem as mulheres Trans, sujeitos que não 
desejam viver de acordo com o sexo biológico, todavia, nem sempre buscam 
alterá-lo por meio de procedimento cirúrgico. Ou seja, nesse universo, estão 
inseridas as identidades que contrariam as normas de gênero socialmente 
estabelecidas, quais sejam macho/fêmea. É essa transgressão das normas de 
gênero que se identifica a mulher Trans na sociedade, o que não deixa de ser 
uma forma de ousar, de transcender um sistema de hierarquização dos sujeitos 
há muito tempo existente. (LANZ, 2017, p. 69). Sob esse enfoque, na visão 
de Martins (2016, p. 34):

Colocadas, geralmente, na miscelânea do termo Trans ou transgêneros, as 
identidades transexuais e travestis se confundem em diversos discursos. A 
transgeneridade é a percepção que um indivíduo tem sobre a sua identidade 
de gênero, considerando aqui a binaridade de gêneros, na qual acompanha o 
sentimento de pertença a um gênero diferente do que aquele que seria o ideal 
pela lógica do sexo biológico. [...]. Nas pessoas Trans, há uma complicação 
entre a percepção social do corpo e a percepção biológico-anatômica do 
elemento sexual identitário. 

No Brasil, muito embora exista uma infinidade de homens e mulheres 
Trans e/ou gênero divergentes, as identidades mais conhecidas ainda são as 
travestis ou transexuais, eis que os movimentos sociais usualmente assim as 
denominam. Esses sujeitos ainda resistem na adoção da nomenclatura “Trans” 
como uma espécie de guarda-chuva que abarque todas as transidentidades, 
todavia, são mulheres, na acepção mais íntima da palavra.

3 Cultura e identidade: um diálogo necessário

Em qualquer análise, preliminar as reflexões acerca da sociedade e seus 
desdobramentos, ou das identidades e de suas ramificações, importam um 
olhar perpassado pela cultura, a qual possui um emaranhado de significados 
e conceitos advindos de estudos das mais diversas áreas do conhecimento, os 
quais buscam compreender o caminhar social. Por esta razão, neste ensaio, 
se adota o conceito de cultura, como as múltiplas formas de vivências e 
expressões entre as relações humanas na coletividade, as quais são plurais e 
singulares entre si, formando e (trans)formando a sociedade de acordo com 
o espaço-tempo. Por este viés, Cuche compreende que a cultura estaria 
intimamente entrelaçada aos estudos etnológicos, e, por consequência, sobre 
ela recairiam cotidianamente juízos morais e valorativos, que, historicamente, 
se voltam de forma mais efetiva sobre alguns grupos em específico, dentre 
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estes, os denominados “minorias”, que, segundo tais valores, vivem em 
desconformidade com o padrão socialmente imposto como “correto”. 
(CUCHE, 1996, p. 33-4). 

Neste contexto, os grupos minoritários, em especial o segmento 
Trans aqui estudado, diverge do ideal advindo das vivências culturais e 
heteronormativas, ou seja, parte da sociedade, só aceita como modelo a ser 
vivido, aquele onde os sujeitos se relacionam sexualmente e afetivamente com 
o sexo biológico oposto ao seu, e por esta razão, este segmento não se enquadra 
nestes moldes. Sob este aspecto, Lucas contribui no sentido de que:

Em um contexto de ampla visibilidade e exposição, é natural que as diferenças 
culturais ganhem evidência, se conheçam mutuamente e apresentem os limites 
de convergência e afastamento. O mosaico da diferença tende a aumentar toda 
vez que as particularidades culturais, religiosas ou nacionais, se chocam umas 
com as outras [...]. (LUCAS, 2013, p. 21).

Partindo desta perspectiva, a trajetória social se perfaz, metaforicamente, 
como uma colcha de retalhos, neste caso, uma “colcha cultural, sexual e 
identitária”, o que se dá pela diversidade cada vez mais latente entre os sujeitos 
e grupos. Nesse contexto, Angelin e De Marco aduzem que:

O processo de “desenvolvimento” social, político, humano e ambiental da 
humanidade produziu diferenças e desigualdades sociais latentes, formando 
contingente de grupos sociais que se encontram às margens da sociedade, 
desassistidos pelo Estado e afastados de direitos de cidadania apregoados nas 
legislações locais, ou até mesmo, sem ter positivado direitos que lhes garantam o 
mínimo de dignidade. A história demonstra que, esses grupos sociais, também 
denominados de “minorias”, no decorrer da história tem se organizado para 
forçar o Estado a lhes garantir o acesso e a viabilização de direitos. (ANGELIN; 
DE MARCO, 2014, p. 2, grifo nosso).

Sob esta ótica, a mescla cultural e social, por vezes, pode ocasionar a 
imposição de uma cultura em detrimento de outra, ou, de uma identidade 
predominante, reproduzindo, assim, diferenças e antagonismos entre os 
sujeitos, ocasionando situações conflituosas a serem resolvidas pela sociedade 
e/ou pela legislação. Por seu turno, Touraine refere que,

é na vida cotidiana que se introduz o reconhecimento do outro como sujeito. 
Ou, ao contrário, a vontade de destruí-lo. É na vida cotidiana que começam 
a ser elaborados os métodos de produção e as formas de consumo através das 
quais um modo de subjetivação toma forma. (TOURAINE, 2009, p. 215).

 Sob estas manifestações culturais e sociais que cotidianamente negam 
o reconhecimento das identidades, Louro (2000, p. 6) contribui no seguinte 
sentido:

Reconhecer-se numa identidade supõe, pois, responder afirmativamente a 
uma interpelação e estabelecer um sentido de pertencimento a um grupo social 
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de referência. Nada há de simples ou de estável nisso tudo, pois essas múltiplas 
identidades podem cobrar, ao mesmo tempo, lealdades distintas, divergentes 
ou até contraditórias.  (LOURO, 2000, p. 6).

Desta forma, este desejo de destruir ou estigmatizar o outro no sentido 
identitário, não o reconhecendo como sujeito, e determinando esta ou aquela 
identidade como correta, interfere de maneira negativa nos espaços sociais, de 
modo que os grupos minoritários passam a sofrer violações, como ora referido 
em relação às minorias, sobressaindo, neste sentido, o direito à identidade e à 
liberdade de expressão. Neste ínterim, 

A desigualdade pode ser produzida de quatro formas básicas. Primeiro, há o 
distanciamento - algumas pessoas estão correndo à frente e/ou outros estão 
ficando para trás. Segundo, há o mecanismo de exclusão - através do qual uma 
barreira é erguida tornando impossível, ou pelo menos mais difícil, para certas 
categorias de pessoas alcançarem uma vida boa. (THERBORN, 2009, p. 147).

Diante desta abordagem, resta evidente que a sociedade se constitui, 
portanto, cada vez mais multicultural, e, com isso, igualmente diversas são 
as formas identitárias existentes, de modo que cada uma deve ser respeitada 
dentro de suas peculiaridades, bem como protegidas pelo Estado dentro de 
sua legislação. 

Importa frisar, ainda, que no que diz respeito ao termo identidade, não 
se vislumbra, aqui, a possibilidade de uma definição precisa, eis que, objetiva 
ou subjetivamente, os elementos que a compõem não são estáticos, e na 
medida em que a identidade se constrói, igualmente de desconstrói, tal qual 
a ideia de Bauman, quando aborda a fluidez dos novos tempos, não sendo 
diferente em relação às identidades, as quais são móveis.

Todavia, são fundamentais algumas considerações acerca de seu 
processo paradoxal, ora construtivo, ora desconstrutivo, ora positivo, ora 
negativo, para, consequentemente, se compreender a sua multiplicidade 
de expressões. Neste sentido, Bauman preleciona que, os sujeitos, inseridos 
em uma sociedade hierárquica no sentido identitário, vivem em um terreno 
incerto, sendo rechaçados quando tentam expressar-se da maneira como se 
auto identificam. Conforme o autor citado:

Num dos polos da hierarquia global emergente estão aqueles que constituem e 
desarticulam as suas identidades mais ou menos à própria vontade, escolhendo-
as no leque de ofertas extraordinariamente amplo, de abrangência planetária. 
No outro polo se abarrotam aqueles que tiveram negado o acesso à escolha da 
identidade, que não têm direito de manifestar as suas preferências e que no 
final se veem oprimidos por identidades aplicadas e impostas por outros [...]. 
(BAUMAN, 2005, p. 44). 

Nesta perspectiva, Bauman defende, ainda, que existem as identidades 
subclasse, ou inferiores, que se quer são consideradas identidades. Neste 
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aspecto, o autor argumenta que,
o significado da “identidade da subclasse” é a ausência de identidade, a abolição 
ou negação da individualidade, do “rosto”- esse objeto do dever ético e da 
preocupação moral. Você é excluído do espaço social em que as identidades 
são buscadas, escolhidas, construídas, avaliadas, confirmadas e refutadas. 
(BAUMAN, 2005, p. 44-5). 

Desse modo, embora a sociedade se construa na diversidade, para 
determinados grupos, as lutas por reconhecimento a suas formas de vivências 
são diárias e intermináveis, denotando-se que, em relação ao reconhecimento, 
muito há que se caminhar a fim de se chegar a uma realidade multicultural e 
identitária de fato. A diferença e a diversidade, portanto, são realidades visíveis, 
todavia, em muitos espaços, não são devidamente respeitadas e inseridas junto 
à coletividade.

Urquiza, imerso no universo antropológico, defende a necessidade de 
distinguir diferença e diversidade, as quais fomentaram ao longo do tempo a 
dominação social que busca segregar o diferente, embora, ao mesmo tempo, 
contribuam para a multiculturalidade. Deste modo, a diversidade estaria 
ligada às diversas formas de manifestação cultural, ao passo que por diferença, 
o autor entende um processo hierárquico frente à diversidade, e, por vezes, 
utilizada de forma negativa no intuito da discriminação. (URQUIZA, 2014, 
p. 25-26).

Em sendo assim, cultura, diversidade, diferença e identidade transitam 
em terrenos semelhantes e diversos, ao mesmo tempo, e a partir desta 
perspectiva, as identidades, então, são consequentemente marcadas pelas 
práticas e vivências conjuntas, mas igualmente individuais, na medida em que 
é nas singularidades que a pluralidade se constitui socialmente. Ou seja, os 
reflexos de cada indivíduo deságuam em um todo maior, qual seja, o habitat 
social, e tais práticas se dão em caráter dinâmico e complexo, fomentando 
ainda mais as diferenças e a diversidade, como ora sinalizado. Já no que se 
refere ao cerne da categoria identidade, observa-se que ela está presente nas 
mais diversas discussões no contexto espaço-tempo, pois, na medida em 
que a sociedade se modifica e surgem novos grupos identitários, esta pauta 
se prolifera como um apelo em fluxo permanente, seja na seara imigratória, 
sexual, religiosa ou étnica. Neste contexto, Valdés menciona que:

O tema identidade chegou a ser uma obsessão e é difícil encontrar autores que 
não tratem do assunto, pelo menos de modo oblíquo. Este fato suscitou uma 
reflexão importante sobre como definir a identidade e, mais ainda, sobre o 
que se quer designar com este conceito tão usado, mas também tão vago, tão 
frequente, como tão equivocado. (VALDÉS, 2012, p. 29).

Todavia, ao contrário de tempos passados onde a identidade era 
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considerada como algo estanque, atualmente, ela é analisada por um viés 
móvel e único em cada sujeito. E, ainda que alguns grupos venham a possuir 
características que os assemelhem enquanto sujeitos, no que toca a identidade, 
não é possível se pensar em semelhança, uma vez que ela jamais se manifestará 
da mesma forma em indivíduos distintos, haja vista seu caráter particular. 
Como nítido exemplo neste sentido, pode-se citar uma aldeia indígena, eis 
que, ainda que símbolos e tradições os unam enquanto grupo, cada membro 
possui uma identidade, um conjunto de subjetividades, e uma infinidade de 
características e vivencias que o fazem único. Sob esta ótica, Lucas e Cenci 
(2014, p. 88) defendem que:

Com a modernidade, o ser adquire consciência de si e o paradigma da 
identidade tal como conhecemos hoje se tornou possível. Não se tratando 
de uma substância perene, de uma manifestação de uma natureza essencial, 
a identidade assume uma dimensão variável e o “eu” e capaz de mudar e de 
ganhar novos contornos independentemente de elementos formais que o 
alcançam, uma vez que é na consciência que se processam as modificações 
que realmente importam para o indivíduo compreender-se como é. Deste 
modo, com a modernidade, livra-se, a identidade, do conceito de essência, 
mas incorpora a dimensão de temporalidade e historicidade. É elaboração 
permanente que se alimenta de diferenciações e ambivalências. 

Neste caminhar, Lucas, ao apresentar a obra “Percursos da identidade: 
uma abordagem jusfilosófica” defende que os maiores conflitos no campo 
identitário se originam na diferença, na medida em que a identidade só se 
constrói no encontro com seu oposto, de modo que as condições de igualdade 
dentro de um grupo, são, ao mesmo tempo, as condições de diferenças, o que 
faz da análise identitária algo ambivalente e perigoso, pois, na medida em 
que os diferentes se encontram, podem ver-se como inimigos, o que faz da 
identidade um terreno contínuo e descontínuo (LUCAS, 2014, p. 12-13). 
Sob esta perspectiva, Resta preleciona no seguinte sentido:

A identidade nasceu para identificar uma semelhança, e, portanto, uma 
replicação, mas tem terminado por indicar uma irrepetibilidade, uma 
Eingenwert, que vive de exclusividade. O seu caminho é do campo comum da 
semelhança e da tautologia, do gênero à individualização específica: dever-se-
ia interpretar como individualidade, mas a semântica histórica a sedimentou 
como identidade. Atualmente, utiliza-se o termo para reivindicar um proprium 
que não é de outro e que não pode ser replicado. (RESTA, 2014, p. 23).

Por estas razões, ao imergir no campo identitário, há que se atentar 
para uma ideia de percurso mutável, e jamais para um ponto de chegada, 
haja vista a multiplicidade de possibilidades que permeiam a identidade, 
ressignificando-a ao caráter nômade, e não mais de semelhança entre os 
indivíduos. 

Diz-se caráter nômade em razão de que a identidade ao transitar no 
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espaço-tempo ora se oculta ora surge, ora simula, ora dissimula, se utilizando 
por vezes de um disfarce, quando não deseja ser observada, e, ao mesmo 
tempo, se reconstrói em locais inesperados. (RESTA, 2014, p. 34). Neste 
sentido, as demandas identitárias em sua maioria não objetivam o direito a 
identidade, uma vez que o direito, uma vez normatizando-a, estaria fadando 
a identidade a algo imóvel. Em sendo assim, Resta (2014, p. 117) afirma que:

A identidade como processo deixa obviamente descoberto o universo dos 
fins, mas abre um corte sobre uma necessidade compartilhada por todas as 
identidades (o plural é de obrigação), de tecer novamente ao menos em parte e 
com instrumentos mais autênticos a própria trama; de reescrever com palavras 
menos estranhas o próprio “documento”.

A identidade, portanto, se constrói, tanto de forma simbólica, quanto 
social, de acordo com o espaço-tempo (WOODWARD, 2000, p. 9). Isto é, na 
ótica de Woodward, pensar que a identidade advém do simbólico, do social, 
mas, igualmente das vivências do corpo, e dos espaços onde este transita e se 
manifesta, sendo este um traço marcante das identidades divergentes, as quais 
sofrem discriminação e segregação. Neste aspecto que permeia a visibilidade 
e o julgamento dos corpos e das identidades, Bauman (2010, p. 166) – grifo 
nosso) aduz que:

O corpo não é somente o local e a ferramenta do desejo, mas também um objeto 
desse desejo. [...] o corpo é o local de nosso self em permanente exposição, e 
as pessoas tendem a julgar pelo que podem ver. Mesmo que o corpo não passe de 
um invólucro do que tomamos como nossa “vida interior”.

Compactuando com este pensar, Santos e Lucas defendem que 
a identidade tem total relação com o corpo, pois, na medida em que este 
é carregado de traços biológicos, igualmente constrói a identidade e sua 
biografia arraigada em suas vivências. (SANTOS; LUCAS, 2015, p. 149). 
Por esta razão caminha-se para uma sociedade que reconheça não o direito a 
identidade, maso direito à liberdade identitária, haja vista o caráter mutável 
que a permeia, bem como o jejum histórico de proteção jurídica neste aspecto. 
Ao se discutir sexo, gênero e identidade na perspectiva do mundo jurídico, 
bem como na perspectiva da intervenção legal sobre os corpos, importa atentar 
para que esta influência seja de fato no intuito de possibilitar a igualdade e o 
melhoramento da vida dos sujeitos que vivem historicamente marginalizados 
em razão de viverem fora dos padrões heteronormativos impostos pela 
sociedade. (SANTOS; LUCAS, 2015, p. 115).

Almeja-se, assim, um direito que abarque os indivíduos que não se 
enquadram em modelos prontos de vivências identitárias, e não que regre essa 
ou aquela identidade como ideal e/ou padrão, o que só fomenta os conflitos 
nesta seara, bem como reforça a ideia de que as Transidentidades somente 
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existem e/ou resistem, em razão da padronização social de comportamento a 
partir do caráter binário.

4 O lugar e o não-lugar das pessoas trans na sociedade multicultural

Os movimentos sociais indubitavelmente foram (e são) essenciais às 
lutas de diversos segmentos ao longo da história, a fim de fomentar as lutas por 
identidade, igualdade, liberdade, e tantos outros direitos negados a indivíduos 
e grupos. Neste sentido, enfatiza-se que:

Nas sociedades globalizadas, multiculturais e complexas, as identidades tendem 
a ser cada vez mais plurais e as lutas pela cidadania incluem, frequentemente, 
múltiplas dimensões do self: de gênero, étnica, de classe, regional, mas também 
dimensões de afinidades ou de opções políticas e de valores: pela igualdade, 
pela liberdade, pela paz, pelo ecologicamente correto, pela sustentabilidade 
social e ambiental, pelo respeito à diversidade e às diferenças culturais, etc. 
(SCHERER-WARREN, 2006, p. 115).

Porém, muito embora existam pautas e lutas voltadas ao segmento 
Trans, quem assim se reconhece ainda não goza de direitos que pessoas 
“heterossexuais, cis” usufruem. E, mesmo com alguns avanços, ainda existem 
espaços predestinados ao segmento Trans, importando uma melhor reflexão 
acerca dos espaços ocupados (ou não) por estes sujeitos junto à sociedade, na 
medida em que são diuturnamente segregados, o que deságua, por certo, na 
ausência de um espaço socialmente reconhecido para que possam (sobre)viver 
expressando livremente suas identidades. 

Neste aspecto, acerca da inexistência de espaço para tais vivências, 
Bauman (2005, p. 45 – grifo nosso) refere que:

Há um espaço ainda mais abjeto – um espaço abaixo do fundo. Nele caem 
(ou melhor, são empurradas) as pessoas que têm negado o direito de reivindicar 
uma identidade distinta da classificação atribuída e imposta. Pessoas cuja 
súplica não será aceita e cujos protestos não serão ouvidos, ainda que pleiteiem 
a anulação do veredicto. São as pessoas recentemente denominadas “subclasse”: 
exiladas nas profundezas além dos limites da sociedade - fora daquele conjunto no 
interior do qual as identidades (e assim também o direito a um lugar legítimo 
na totalidade) podem ser reivindicadas, e, uma vez reivindicadas, supostamente 
respeitadas [...]. 

Sob a óptica baumaniana, as identidades subclasse, aos olhos de parte 
da sociedade, sequer são identidades, uma vez que lhes é negado tal direito, 
anulando sua individualidade, sua face e suas singularidades, negando a 
estes sujeitos o direito a sentirem-se, sequer, seres humanos. Tais sujeitos são 
varridos do espaço social em que as identidades buscam sua construção e seu 
pertencimento. (BAUMAN, 2005, p. 44-45). Nesta perspectiva, poderia se 
pensar no “não-lugar” dos corpos Trans?



  275
Temas em Movimentos Sociais e Direitos Humanos

Neste sentido, Marc Augé (1994), em sua obra Não lugares: introdução 
a uma antropologia da supermodernidade, reflete o tema dos lugares que 
tomam forma na contemporaneidade supermoderna, onde, na medida em 
que os indivíduos se locomovem, formam suas relações e identidades, tendo 
como influência seus espaços de representação, e, neste contexto, surgem, 
por consequência, os não lugares, onde tal representação é castrada. Sob 
esta análise, rejeitando o termo pós-modernidade, o autor trabalha o viés da 
supermodernidade, buscando o cerne da sociedade complexa que, em sua 
visão, está em constante movimentação, e, por conseguinte, apresentando as 
mais variadas demandas.

Os não lugares seriam, assim, aqueles onde os indivíduos circulam, 
porém, suas identidades não permanecem, ou, em outras palavras, não 
deixam marcas, a exemplo de um aeroporto, um Shopping Center, eis que 
são semelhantes em sua finalidade, oferecendo produtos e atividades quase 
iguais, em qualquer parte do mundo. Para melhor ilustrar tal definição, Augé 
menciona:

Se um lugar pode se definir como identitário, relacional e histórico, um espaço 
que não pode se definir nem como identitário, nem como relacional, nem 
como histórico, definirá um não-lugar. A hipótese aqui defendida é a de que a 
supermodernidade é produtora de não-lugares. (AUGÉ, 1994, p. 73).

Ao contrário de locais onde a identidade é fixa, como uma comunidade 
indígena ou quilombola, onde quem ali vive, divide símbolos que os 
identificam como grupo identitário, ainda que haja características individuais 
em abundância. (AUGÉ, 2012, p. 33-34). Ou seja, no “lugar”, segundo a 
percepção augeniana, alguns sujeitos o reivindicaram como seu, e, deste modo, 
a identidade ali cria-se e transforma-se, podendo se pensar, igualmente, em 
identidade fixa, ainda que sob ela pairem singularidades, as quais são inerentes 
aos indivíduos que a compõem. 

Ainda, o autor defende que “reservamos o termo “lugar antropológico” 
àquela construção concreta e simbólica do espaço [...]”. (AUGÉ, 1994, p. 
51). Trata-se, portanto, de um lugar de reconhecimento, de pertença, o qual é 
reivindicado por meio da linguagem, dos símbolos e da geografia de quem o 
toma como seu, havendo, portanto, amplo conteúdo identitário.

Por seu turno, Bauman defende que, nos “não lugares” os sujeitos se 
sentem em casa, todavia, não se portam como se nela estivessem. Neles, não 
há identidade, símbolos, relações e historicidade, todavia, ocupam cada vez 
mais espaço, colonizando fatias gigantescas do espaço público, diminuindo 
toda e qualquer possibilidade de aprendizado, eis que a linguagem, quando 
utilizada, é extremamente simplória. (BAUMAN, 2001, p. 130-1). 
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Neste sentido, o que diferencia um lugar de um não-lugar, é a existência, 
segundo Bauman e Augé, das identidades, ou seja, seriam uma espécie de 
lugares praticados. Em outras palavras, o primeiro seria portador de diversas 
formas identitárias, tratando-se de um lugar carregado de historicidade e 
pertencimento, enquanto que no segundo, não haveriam identidades, por 
tratarem-se de locais meramente de passagem, mas não de representação 
simbólica.

Neste aspecto, atenta-se para a exclusão referente às mulheres Trans, eis 
que são impedidas de frequentar lugares que, segundo Augé, seriam formadores 
de identidades, a exemplo dos espaços estudantis, trabalhistas e demais 
Instituições onde os símbolos que existem nas relações sociais permanecem 
e são ressignificados. E, de forma ainda mais grave, também não são aceitas 
e reconhecidas nos não lugares, ou lugares de ninguém, pois até mesmo 
em espaços públicos, onde via de regra não deveria haver hierarquia, estas 
mulheres observadas com estranheza e/ou preconceito, podendo se utilizar 
como exemplo, a rua, local onde muitas deslizam, após situações diversas de 
exclusão. Acerca desta perspectiva, Lanz aduz que,

o que realmente afeta as pessoas Trans, é a inexistência de um lugar social, 
politicamente legitimado para pessoas que transgridam o dispositivo binário 
de gênero, e, por isso mesmo, são abjetadas pela sociedade, o corpo é percebido 
e vivenciado como o núcleo central de todos os conflitos vividos pela pessoa 
Trans [...]. (LANZ, 2017, p. 165).

Neste tocante, as mulheres Trans são duplamente violadas pelo simples 
fato de divergirem das formas impostas como “padrão ideal”, sendo, o cerne 
da questão, a ausência de respeito às pessoas que fogem destas normas culturais 
e morais que necessitam ser transpostas caso se almeje um futuro plural e 
diverso, mas, com o reconhecimento do outro (diferente) como sujeito. Neste 
contexto, Warat preleciona:

Na medida em que começamos a incorporar o predomínio do tempo em 
nossas vidas, teremos a oportunidade de compreender que construímos 
nossa identidade como temporalidade no enfrentamento do mesmo como 
diferente, é a negação de um tempo idealizado como sempre identicamente 
determinado. Um não tempo sem lugar para os incrementos do desejo. Um 
tempo idealizado. [...] um tempo não de relógios, mas de bússolas. (WARAT, 
2004, p. 397).

Sob esta ótica, as identidades “diferentes” flutuam no terreno incerto 
da diferença, buscando, assim como as demais, “um lugar” para suas vivências. 
Neste contexto, observa-se em Morin, uma sinalização da diferença como 
fator ensejador de distanciamento, eis que, em sua visão:

O outro significa, ao mesmo tempo, o semelhante e o dessemelhante, 
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semelhante pelos traços humanos ou culturais comuns; dessemelhante pela 
singularidade individual ou pelas diferenças étnicas. O outro comporta, 
efetivamente, a estranheza e a similitude. A qualidade de sujeito permite-nos 
percebê-lo na semelhança e dessemelhança. O fechamento egocêntrico torna 
o outro estranho para nós. [...] o sujeito é, por natureza, fechado e aberto. 
(MORIN, 2012, p. 75).

Por este viés, passa-se a analisar o lugar dos corpos Trans, que, por serem 
dessemelhantes, não são legitimados nos espaços de vivências heteronormativas, 
que, por consequência, consideram-se superiores ou detentores do poder de 
determinar quais sujeitos merecem ocupar determinados lugares. Sob este 
aspecto, Naím (2013) afirma que há a nítida interferência das relações de 
poder, que neste caso, se dão por meio de códigos morais, arremessados sobre 
as identidades divergentes. Segundo o autor, estas formas de poder não se 
demonstram pela coerção, mas pela ativação da moral, pelo discurso muitas 
vezes religioso que, ao longo dos tempos, castra corpos e formas de existência. 
Diante disso, Naím ainda refere que,

o poder é um desafio que sempre motivou as pessoas. E como sempre tem 
feito, o poder estrutura a sociedade e ajuda a regulamentar os relacionamentos 
e a orquestrar as interações entre pessoas dentro de cada comunidade. (NAÍM, 
2013, p. 35).

Em suma, por meio das relações de poder, a sociedade determina que as 
mulheres Transvivam à margem, no não-lugar, no intuito de não “poluírem” 
socialmente os locais frequentados por quem adota identidades “normais”. 
Urge, portanto, uma mudança cultural no sentido de que os diferentes possam 
ocupar espaços sociais sem sofrerem preconceito e discriminação, partindo da 
perspectiva de que algumas vidas, não devem valer menos do que outras, neste 
caso, atenta-se para proteção e inclusão das vidas Trans na sociedade.

5 As contribuições do movimento transfeminista para a efetivação de 
direitos trans

Diante do modelo excludente que a sociedade se configura 
historicamente, diversos são os indivíduos e grupos que ficam à mercê de 
direitos como liberdade, dignidade e cidadania. Desta forma, os movimentos 
sociais, os quais se organizam de forma coletiva, por meio de ações de 
caráter sociopolítico e cultural buscam viabilizar as demandas ora referidas, 
expressando-as nos mais variados locais, e, hoje, igualmente pelas redes 
sociais, onde ocorre um maior alcance das vozes que lutam por seus interesses. 
(GOHN, 2010, p. 13).

Todavia, ao se falar em movimentos sociais pelo viés Trans, há que se 
analisar fatores que diferem, por exemplo, de outras pautas, a exemplo das 
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feministas. Importa ressaltar, assim, que o conceito de gênero como categoria 
de análise, bem como a diferenciação entre sexo biológico, orientação sexual 
e gênero foram debates fundamentais provocados pelas teorias feministas, 
que funcionaram como ponto de partida para a luta Trans, bem como para 
o ativismo deste segmento nos dias atuais, contudo, as necessidades Trans 
ganharam maior singularidade na medida em que as mulheres que assim se 
reconheciam passaram a manifestar seus desejos e demandas, as quais, em 
sua maioria divergem da pauta feminista (de mulheres cis). (LANZ, 2017, 
P. 47). Neste sentido, é possível afirmar que o movimento transgênero 
surge fortemente influenciado pelo feminismo, seja pelas questões teóricas, 
ou, ainda, pelo viés político de abordagem de suas pautas, o que encorajou 
mulheres Trans a lutarem por seus direitos e seus corpos, todavia, ganha 
protagonismo próprio a cada dia.

 Tal necessidade se deu, pois, muito embora a pauta feminista seja 
ampla e busque reconhecimento e direitos ainda não conquistados, as pautas 
Trans necessitavam de maior atenção, surgindo como bandeira de luta, 
o Transfeminismo, sinalizando uma linha de pensamento em constante 
construção, e que busca o direito da mulher Trans de viver como se reconhece. 
Trata-se, portanto, de um movimento fomentado por/para mulheres Trans, e 
que busca se afirmar como filosofia de vida à quem assim se reconhece, mas, 
igualmente, nasce como uma prática que defende e luta pelas identidades 
divergentes e pela emancipação identitária.  (JESUS; ALVES, 2010, p. 14). 
Neste aspecto:

O ativismo social cada vez mais frequente entre homens e mulheres transexuais 
e travestis, praticado de forma mais ou menos intuitiva, tem aumentado a 
consciência política da própria população transgênero. Isso se relaciona ao fato 
de que as pessoas passam a se perceberem e são percebidas como integrantes de 
um grupo social antes invisível, partilham crenças e sentimentos com outros 
indivíduos Trans, e começam a se comprometer subjetivamente com o grupo. 
(JESUS; ALVES, 2010, p. 3, grifo nosso).

Dado o fomento desta conscientização sociopolítica se expandir 
rapidamente a nível mundial, o principal campo de atuação do movimento 
está na internet, espaço onde realizam-se debates e se fomenta a importância 
de ações coletivas, existindo diversas páginas neste sentido, onde mulheres 
Trans dividem diversas situações vivenciadas, debatem sobre as demandas 
necessárias à visibilidade, bem como, reafirmam suas identidades. Como um 
dos precursores do pensamento Transfeminista no Brasil, pode-se citar o texto 
“Ensaio de Construção do Pensamento Transfeminista”, da autora Aline de 
Freitas, no qual consta:

Nosso papel histórico deve ser construído por nós mesmos. O transfeminismo 
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é a exigência ao direito universal pela auto-determinação, pela auto-definição, 
pela auto-identidade, pela livre orientação sexual e pela livre expressão de 
gênero. Não precisamos de autorizações ou concessões para sermos mulheres ou 
homens. Não precisamos de aprovações em assembléias para sermos feministas. 
O transfeminismo é a auto-expressão de homens e mulheres Trans e cissexuais. 
O transfeminismo é a auto-expressão das pessoas andrógenas em seu legítimo 
direito de não serem nem homens nem mulheres. Propõe o fim da mutilação 
genital das pessoas intersexuais e luta pela autonomia corporal de todos os 
seres humanos. O transfeminismo é para todos que acreditam e lutam por uma 
sociedade onde caibam todos os gêneros e todos os sexos. (FREITAS, 2005, p. 1, 
grifo nosso).

Observa-se que o Transfeminismo busca a liberdade dos indivíduos 
e grupos, o escape das amarras da castração dos corpos que historicamente 
busca dominar e “converter” identidades, bem como reitera a desnecessidade 
de aprovação social acerca de suas vidas, corpos e desejos, tal qual defendiam 
as pautas em relação ao uso do nome social, bem como acerca do uso dos 
banheiros por este segmento. Neste sentido:

O transfeminismo reconhece a interseção entre as variadas identidades e 
identificações dos sujeitos e o caráter de opressão sobre corpos que não 
estejam conforme os ideais racistas e sexistas da sociedade, de modo que busca 
empoderar os corpos das pessoas como eles são (incluindo as Trans), idealizados 
ou não, deficientes ou não, independentemente de intervenções de qualquer 
natureza; ele também busca empoderar todas as expressões sexuais das pessoas 
transgênero, sejam elas assexuais, bissexuais, heterossexuais, homossexuais ou 
com qualquer outra identidade sexual possível. (JESUS; ALVES, 2010, p. 15).

Assim como o feminismo, este é um movimento que busca o direito 
de cada um (a) viver como se identifica, como se reconhece, lutas pautadas na 
diversidade e em uma sociedade que vise a alteridade. Neste mesmo entender, 
Koyama aduz que:

Cada indivíduo tem o direito de definir suas próprias identidades e esperar 
que a sociedade as respeite. Isso também inclui o direito de expressar nosso 
gênero sem medo de discriminação ou violência. Em segundo lugar, temos 
que ter o direito exclusivo de tomar decisões sobre nossos próprios corpos, e 
que nenhuma autoridade política, média ou religiosa violará a integridade de 
nossos corpos contra nossa vontade ou impedir nossas decisões acerca do que 
fazemos com eles. (KOYAMA, 2001, p. 2).

Contudo, muito embora algumas demandas Trans sejam claras e 
urgentes, este modo de pensar ainda está em processo construtivo a nível 
de Brasil, bem como, diuturnamente está sendo ressignificado de acordo 
com as demandas que se apresentam no segmento Trans, haja vista que, em 
uma sociedade complexa e múltipla no que se refere a caráter identitário e 
de gênero, as lutas Trans se modificam de acordo com o espaço-tempo, não 
sendo, portanto, um movimento estanque e com demandas fixas, uma vez que 
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nem a identidade possui mais este caráter.
Nesse sentido, são enormes desafios dos/das autores/as Transfeministas que 
vêm surgindo: escrever para os movimentos sociais, para as instituições, para 
os demais feminismos, para os formadores de opinião; e, além disso, delimitar 
o próprio campo, em busca não de respostas prontas, mas de olhares lúcidos 
que se permitam (trans)formar-se. (JESUS, 2017, p. 6).

Resta evidente a importância dos movimentos sociais e do movimento 
Transfeminista na emancipação Trans, pois, marginalizados pela sociedade, 
estes sujeitos encontram, por meio do diálogo e da alteridade, as ferramentas 
necessárias para a luta por igualdade, direitos e reconhecimento, o que deságua 
no maior e fundamental direito, o de serem quem desejam ser, ou seja, “livres”.

6 Considerações finais

Por derradeiro, resta a nítida percepção de que, ainda que a sociedade e 
a legislação evoluam ao longo do tempo, buscando acompanhar as mudanças 
sociais e humanas, resta um longo caminho a ser percorrido no que se refere 
às questões transidentitárias.

Ao que parece, parte da sociedade ainda não reconhece o pensamento 
de Simone de Beauvoir, quando a autora refere que “não se nasce mulher, 
torna-se mulher”. Ou seja, a mulher Trans, que assim se reconhece, ainda não 
pode viver com dignidade e cidadania em espaços que insistem em castrar 
corpos, desejos e vivências, ainda que a liberdade seja direito assegurado na 
Constituição Federal.

Muito embora o movimento transfeminista lute diuturnamente por 
suas pautas, ainda há muitos direitos negados a homens e mulheres Trans. 
Portanto, apesar dos avanços no campo jurídico e legislativo, urge a necessidade 
de uma mudança cultural, que avance para um ideal de respeito à diversidade. 
Neste sentido, este ensaio não se resume a trazer conclusões, deixando como 
reflexão necessária: até quando as mulheres Trans serão empurradas ao não-lugar?
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CAPÍTULO 15

FEMINICÍDIO: UMA LEGISLAÇÃO PENAL 
SIMBÓLICA?

Luziana Colombo Lunardi1

1 Considerações iniciais

O crime de Feminicídio é praticado tanto na esfera pública como, 
também, na esfera privada, em situações e contextos diversos, 

onde as discriminações e menosprezos com a condição feminina se expressam 
das mais variadas formas, algumas de maneira mais evidente, outras menos, 
porém todas com o mesmo desfecho, ou seja, fatal.

Sem dúvida, designar um nome a este problema chamado Feminicídio 
é fundamental na busca pelo rompimento da “invisibilidade do problema”, de 
maneira a infringir com a mantença dos assassinatos de mulheres por motivos 
de desigualdade de raça e gênero. Certamente, se mostra necessário observar 
e estudar sua abrangência a fim de desnaturalizar práticas, que por hora já se 
encontram enraizadas tanto nas relações pessoais quanto nas instituições, que 
acabam por contribuírem para que a morte de mulheres por razão de gênero 
se perpetue.

Assim, inquestionável se demonstra que existe estratégia política na 
finalidade de nomear e qualificar essas mortes como problema social resultante 
da desigualdade estrutural entre homens e mulheres, pois a ideia de ser um 
acontecimento isolado é rechaçada por existir um aspecto político importante 
no crime de Feminicídio que salienta para a necessidade de as autoridades 
demonstrarem uma ação em que sua omissão ou até mesmo negligência 
concorre para o incremento desse crime bárbaro.

O presente texto, através de uma reflexão hipotético dedutiva terá 
como pergunta condutora: diante dos casos de Feminicídio e da preocupação 
manifesta dos movimentos feministas, pode-se afirmar que a Lei 13.104/2015, 

1 Mestranda do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Direito – Mestrado e Doutorado da 
Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões – URI, campus Santo Ângelo. 
Pós Graduada em Direito Imobiliário, Contratos e Responsabilidade Civil pelo Instituto de 
Desenvolvimento Cultural (IDC). Pós Graduada em Direito Previdenciário (IMED).

https://dossies.agenciapatriciagalvao.org.br/feminicidio/capitulos/como-evitar-mortes-anunciadas/
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conhecida como Lei do Feminicídio, tem caráter de legislação penal 
simbólica? A priori, a Lei do Feminicídio que surge como uma resposta para 
os movimentos feministas, frente suas demandas sobre a elaboração de uma 
legislação que coibisse o assassinato de mulheres, exclusivamente por questões 
de gênero.

Assim sendo, para responder a pergunta manifesta acima, a pesquisa 
será dividida em três partes: Em um primeiro momento o estudo estará 
voltado na análise da atuação dos movimentos feministas e em suas demandas 
frente a violência contra as mulheres. Na sequência será abordado sobra a Lei 
nº 13.104/2015 – Lei do Feminicídio, para então, finalmente, um terceiro 
momento, demonstrar se a Lei em comento se transformou em uma legislação 
penal simbólica ou se ela realmente é uma Lei que veio fazer diferença na 
realidade dos crimes praticados contra as mulheres.

2 Movimentos feministas: a busca da proteção das mulheres vítimas 
de violência

A violência contra a mulher é um fenômeno histórico, complexo e 
de difícil conceituação que nasce das relações desiguais entre homens e 
mulheres configurando um problema global, onde as raízes têm origem em 
estruturas sociais, econômicas, políticas, culturais e ambientais, guardando 
forte associação com as desigualdades sociais e relações de gênero.

O conhecimento desse fenômeno induz a uma análise abrangente a 
partir de determinantes e condicionantes políticos. Deve-se essa compreensão 
percorrer as relações de estrutura social e de poder - como as questões culturais, 
comportamentais, relações de gênero –e também como a questão de raça/
cor da pele, idade, entre outras. Nesse sentido, a compreensão em comento 
revela um desafio, pois exige, para sua prevenção e tratamento, a criação de 
políticas públicas específicas e a organização de práticas e serviços voltados a 
essa violência.

A mulher vem sofrendo durante anos manifesta situação de desigualdade 
em relação ao homem no âmbito da sociedade, em razão de uma cultura 
patriarcal e machista que perdura durante um considerado lapso de tempo 
na história. Antigamente as mulheres eram vistas apenas como um objeto de 
reprodução, cuidado com o lar e educação dos filhos, ao mesmo tempo em 
que os homens possuíam os papéis de chefe e provedor da família, e também 
o de se relacionar com a coletividade.

Conforme nos ensina Maria Berenice Dias (2010) em sua obra Manual 
de Direito de Família, a mulher acabou ficando limitada ao espaço do lar, 
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tendo como sua obrigação principal cuidar da família (marido e filhos), ao 
passo que o homem tomou o espaço público, o que culminou para a formação 
de dois mundos, sendo assim, uma chamada “separação” que posicionou o 
homem no espaço da dominação (o provedor da família), e mulher no espaço 
da submissão (a protetora do lar), cada um com o desempenho de sua função.

Então, antigamente tanto o estudo, como o trabalho e o poder de 
decisão não alcançavam a mulher, permanecendo esses direitos apenas nas 
mãos dos homens, sendo assim, o papel da mulher era a submissão em relação 
ao homem, e se assim não se portasse, como “castigo”, era encaminhada pela 
família ao internato num convento.

Assim, “os diferentes padrões de comportamento que acabara por 
ser atribuídos aos homens e, também as mulheres, formaram uma espécie 
de “código de conduta”, onde ao homem se atribuí um papel paternalista, 
colocando a mulher, em contraponto, em uma situação de submissão, onde 
ocorre uma diferença na educação das mulheres, tendo em vista que são 
aperfeiçoadas com o objetivo de controle e a consequente repressão de seus 
desejos. (DIAS, 2010, p. 26). Nessa senda, se desenham dois mundos, distantes, 
mas dependentes entre si, que buscam manter suas contradições estabelecidas, 
perpetuando o modelo de submissão alicerçado no autoritarismo. 

No ano de 1916, com a entrada em vigor do Código Civil, e a edição 
de novas normas, não tivemos significativa mudança em relação aos direitos 
das mulheres, mas a mulher casada era considerada relativamente incapaz e 
só poderia trabalhar fora de seu ambiente doméstico mediante a autorização 
do marido, cabendo apenas ao homem administrar o patrimônio comum e 
fixar o domicílio da família. Igualmente, a mulher não tinha direito de votar, 
nem de ser votada, direito que foi ser conquistado com a aprovação do Código 
Eleitoral de 1932:

Depois de alcançado o direito ao voto, em 1932, houve também no Brasil um 
período de refluxo o movimento e mulheres, não apenas por características 
intrínsecas a este, mas também pela própria conjuntura política que, a partir de 
1937, início do Estado Novo, impediu qualquer tipo de mobilização popular 
de cunho reivindicatório.

A partir de 1945 a democratização do país inclui um número significativo de 
mulheres nas campanhas nacionais, tais como a da anistia, a do petróleo e pela 
paz mundial. Além disso, as mulheres se mobilizaram também nas Associações 
de Bairro. Estas atividades não tinham, no entanto, um cunho propriamente 
feminista, mas marcavam, de qualquer forma, a presença da mulher na esfera 
pública. (ALVES; PITANGUY, 2003, p. 70-71).

A autora Maria Berenice Dias, em sua obra, A Lei Maria da Penha na 
Justiça, faz uma bela abordagem ligando as nossas leis com a desigualdade 
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sociocultural:
Mesmo com a equiparação entre o homem e a mulher proclamada de modo tão 
enfático pela Constituição, a ideologia patriarcal ainda subsiste. A desigualdade 
sociocultural é uma das razões da discriminação feminina e, principalmente, 
de sua dominação pelos homens, que se veem como superiores e mais fortes. 
Apesar de todos os avanços, o homem se tem como proprietário do corpo e da 
vontade da mulher e dos filhos. A sociedade protege a agressividade masculina, 
constrói a imagem da superioridade do sexo que é respeitado por sua virilidade. 
Afetividade e sensibilidade não são expressões que combinam com a idealizada 
imagem masculina. Desde o nascimento, o homem é encorajado a ser forte, 
não chorar, não levar desaforo para casa, não ser “mulherzinha”. Precisa ser 
um super-homem, pois não lhe é permitido ser apenas humano. Essa errônea 
consciência de poder é que assegura, ao varão, o suposto direito de fazer uso 
de sua força física e superioridade corporal sobre todos os membros da família. 
(DIAS, 2010, p. 19).

Em 1988, a Constituição Federal buscou por trazer avanços na área 
dos direitos individuais e sociais das mulheres, após incansáveis buscas por 
mudança advindos de movimentos sociais feministas, que lutavam por 
um documento que configura-se uma maior igualdade. Os Movimentos 
Feministas começaram a se insurgir pelos anos de 1960, conforme comenta 
de forma brilhante Acelí de Assis Magalhães:

Surgindo a partir da década de 1960, imbuído da luta contra “as desigualdades 
de direitos políticos, trabalhistas, civis” (Alves &Pitanguy, pp 54), o 
movimento Feminista mobilizou mulheres em todo mundo, durante décadas, 
na luta reivindicatória pelos seus direitos. Opôs-se à ideia de que a mulher 
é “naturalmente” inferior ou frágil e à vinculação da ideologia que associa 
a realização plena da condição feminina à sua dedicação exclusiva à vida 
doméstica, associação tantas vezes apresentada nas revistas para mulheres. 
O movimento gerou a formação de organizações relacionadas à sexualidade, 
violência, saúde, formação profissional e mercado de trabalho. (MAGALHÃES, 
2001, p. 33).

E nesse contexto, se insurge o chamado Feminismo, que vem bem 
explicado por Branca Moreira Alves e Jacqueline Pitanguy, em sua obra “O 
que é Feminismo”:

Assim, o movimento feminista não se organiza de uma forma centralizada 
e recusa uma disciplina única, imposta a todas as militantes. Caracteriza-se 
pela auto-organização das mulheres em suas múltiplas frentes, assim, como 
em grupos pequenos, onde se expressam a vivências próprias de cada mulher 
e donde se fortalece a solidariedade. Os pontos de vista e as iniciativas são 
válidos não porque se originem de uma ordenação central, detentora de um 
“monopólio da verdade”, mas porque são fruto da prática, do conhecimento 
e da sua experiência específica e comum das mulheres. (ALVES; PITANGUY, 
2003, p. 8-9).

Os Movimentos Feministas começaram a se insurgir pelos anos de 
1960, conforme comenta de forma brilhante Acelí de Assis Magalhães:
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Surgindo a partir da década de 1960, imbuído da luta contra “as desigualdades 
de direitos políticos, trabalhistas, civis” (Alves &Pitanguy, pp 54), o 
movimento Feminista mobilizou mulheres em todo mundo, durante décadas, 
na luta reivindicatória pelos seus direitos. Opôs-se à ideia de que a mulher 
é “naturalmente” inferior ou frágil e à vinculação da ideologia que associa 
a realização plena da condição feminina à sua dedicação exclusiva à vida 
doméstica, associação tantas vezes apresentada nas revistas para mulheres. 
O movimento gerou a formação de organizações relacionadas à sexualidade, 
violência, saúde, formação profissional e mercado de trabalho. (MAGALHÃES, 
2001, p. 33).

O Feminismo começou a tomar forma incialmente fora do Brasil, e 
por isso vale aqui trazer em comento o marco do dia 8 de Março, destinado à 
comemoração do Direito Internacional da Mulher, que nasceu em detrimento 
dos movimentos sociais havidos na Europa, “entre os anos de 1909 a 1917, 
que reivindicavam melhorias nas condições tanto de vida quanto de trabalho 
para as mulheres, e também o direito delas ao voto e a paz.” (DIAS, 2010, 
p. 75). Essas manifestações tiveram como motivação situações diversas, mas 
todas em relação a situações desfavoráveis as mulheres.

Porém, o evento mais impactante, e que teve maior repercussão mundial, 
foi uma greve de funcionárias que reivindicavam seus direitos a licença 
maternidade e a redução da jornada de trabalho, que resultou na morte de 129 
operárias com as forças policiais ateando fogo na Fábrica Cotton, em Nova 
York, no ano de 1875. (DIAS, 2010, p. 75).  

No Brasil, as reivindicações das mulheres tiveram origem, de um viés 
geral, nas classes sociais mais privilegiadas:

As questões advindas da Ditadura Militar pelo Movimento Feminista 
Internacional, acabaram por moldar às condições políticas do Brasil, 
caracterizando-o, assim, como movimento feminista e de resistência à ditatura 
com a denominação de Movimento das Mulheres tendo pela integração com 
grupos de mulheres de bairros onde a preocupação pairava em problemas 
concernentes à anistia política, crianças desnutridas, salários baixos, etc, 
(DIAS, 2010, p. 77).

O Movimento das Mulheres apresentava uma “dupla identidade”, ou 
seja, dois pólos, onde de um lado se lutava contra a ditadura, e de outro 
lado se lutava pelo reconhecimento da condição da mulher entendida como 
problemática social. Esse movimento, “no ano de 1975 passou a ter o apoio da 
Organização das Nações Unidas (ONU), instituindo-se assim, os primeiros 
grupos articulados especialmente para a defesa de seus direitos.” (DIAS, 2010, 
p. 84).

Então, foi durante a ditadura militar que no Brasil o feminismo se 
afirma como um novo ator político no cenário nacional. E desde então, o 
movimento de mulheres tem lutado na defesa de igualdade de direitos 
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entre homens e mulheres, defendendo a eliminação de todas as formas de 
discriminação:

O movimento feminista vem travando uma luta no sentido de denunciar 
os conceitos de “masculino” e “feminino” na sua oposição de “superior” e 
“inferior”. Esta hierarquização entre o masculino – “superior” – e o feminino 
– “inferior” – é uma construção ideológica e não o reflexo da diferenciação 
biológica. Esta diferenciação não implica em desigualdade.

A mesma ideologia que interdita o exercício da sexualidade feminina, restringe 
as potencialidades do desenvolvimento da mulher, colocando-a, na prática, 
numa posição desigual frente ao homem. Essa ideologia é transmitida, desde 
muito cedo, pela família, escola, meios de comunicação, religião, literatura e 
outros agentes socializadores. (ALVES; PITANGY, 2003, p. 63).

Porém, cabe comentar aqui que um dos momentos de relevância na 
luta pela proteção aos direitos das mulheres, em relação a violência doméstica, 
certamente foi a edição da Lei Maria da Penha, pois:

O problema da violência familiar apresenta-se como um dos pontos cruciais 
da desestruturação familiar, comprometendo o futuro da mulher, do marido e 
dos filhos do casal. Isso sem considerar os reflexos negativo sobre a sociedade 
em geral e o estado como ente estatal que deveria ser formado apenas por 
famílias como ente estatal que deveria ser formado apenas por famílias bem 
estruturadas. (PARODI; GAMA, 2010, p.15).

A Lei Maria da Penha nasceu da tramitação do caso Maria da Penha 
versus Brasil na Comissão Interamericana de Direitos Humanos e da atuação 
dos movimentos feministas, pois com isso o Estado brasileiro iniciou o 
processo de políticas públicas de defesa dos direitos humanos das mulheres e 
passou a revisar suas estratégias.

Em relação ao progresso legislativo relacionado ao combate à violência 
contra a mulher, o surgimento da Lei Maria da Penha é um dos mais 
significativos vindo a denunciar o cotidiano de violência doméstica e tornar 
visível uma violação de direitos protegida pela esfera da vida privada:

A Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006, emerge como resposta estatal à 
prática de violência degradante contra a mulher, tratando de forma específica 
um mal que há muito tempo aflige muitas famílias no território nacional [...]

A elaboração do projeto de lei foi motivada pela constância da violência 
em tantos lares brasileiros, chegando algumas pessoas até a propalar a ideia 
de que faz parte da cultura brasileira. Indubitavelmente, estamos diante de 
um despropósito lamentável. Chamando a atenção para o apelo do Direito 
Penal para a positivação do tipo penal, não tardaram os projetos de lei que se 
ocupavam da descrição da condita a ser considerada ilícito penal e a respectiva 
punição. A par disso, deve ser ressaltado o interesse da sociedade e do próprio 
estado em contar com lares onde devem reinar a paz. (PARODI; GAMA, 
2010, p. 15).
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Porém, mesmo após alguns anos de sua edição, existem algumas 
omissões no que se refere a sua efetividade com relação ao enfrentamento 
à violência contra a mulher, e essa referida omissão pende para o peculiar 
lado da inefetividade de coibir a prática mais extrema de violência, que é 
o assassinato das mulheres em decorrência do gênero, eis que então surge a 
necessidade de uma legislação que proíba em especial essa peculiaridade, ou 
seja, o Feminicídio.

Então, dessa necessidade supramencionada foi que, recentemente no 
Brasil foi sancionada a Lei nº 13.104/2015, a qual acrescenta no rol dos Crimes 
Hediondos, o Feminicídio. A referida norma foi criada a partir do Projeto de 
Lei do Senado nº 292, o qual, por sua vez, teve como base as investigações 
realizadas pela Comissão Parlamentar Mista de Inquérito da Violência contra a 
Mulher com a finalidade investigar a situação da violência contra a mulher no 
Brasil e apurar denúncias de omissão por parte do poder público com relação 
à aplicação de instrumentos instituídos em lei para proteger as mulheres em 
situação de violência. 

3 Lei do Feminicídio: uma resposta às demandas dos movimentos 
feministas

No ano de 2012 foi formada uma Comissão Parlamentar Mista de 
Inquérito da violência contra a mulher no país, no que tange a aplicação da 
Lei Maria da Penha, com o fito de investigar qual era a situação nos Estados 
brasileiros e consequentemente tomar providências sobre, conforme segue:

Com a finalidade de investigar a situação da violência contra a mulher no 
Brasil e apurar denúncias de omissão por parte do poder público com relação 
à aplicação de instrumentos instituídos em lei para proteger as mulheres em 
situação de violência. (BRASIL, Relatório Final – Comissão Parlamentar de 
Mista de Inquérito sobre a violência contra as mulheres. SENADO, 2013, p. 
1).

Esse processo durou de março/2012 a julho/2013, quando foram 
percebidas fragilidades das políticas públicas de enfrentamento a violência 
contra as mulheres, como obstáculos para implementar de forma efetiva a 
Lei Maria da Penha, e problemas nas relações diretas entre crime de gênero e 
feminicídio. Então, a Lei de Feminicídio foi criada a partir da recomendação 
da CPMI acima mencionada, com o objetivo de sanar os óbices encontrados.

A Lei do Feminicídio alterou o Código Penal brasileiro como uma 
das qualificadoras do crime de homicídio, punindo de forma mais severa os 
agressores que cometerem o homicídio em função da condição de gênero. 
A Lei do Feminicídio alterou o Código Penal brasileiro, como uma das 

http://www.compromissoeatitude.org.br/mapa-da-cpmi/
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qualificadoras do crime de homicídio, punindo de forma mais severa os 
agressores que cometerem o homicídio em função da condição de gênero, 
e veio alterar também, o art. 121 do Código Penal (BRASIL, 1940) com o 
fim de prever o feminicídio como circunstância qualificadora do crime de 
homicídio, e o art. 1º da Lei nº 13.104/2015 (BRASIL, 2015), com o objetivo 
de incluir a conduta feminicida no rol dos crimes hediondos: 

Homicídio qualificado [...] 
§ 2o [...]
Feminicídio [...] 
VI – contra a mulher por razões da condição de sexo feminino:
[...] § 2o – A Considera-se que há razões de condição de sexo feminino quando 
o crime envolve:
I – violência doméstica e familiar; 
II – menosprezo ou discriminação à condição de mulher. 
Aumento de pena 
[...] 
§ 7o A pena do feminicídio é aumentada de 1/3 (um terço) até a metade se o 
crime for praticado: 
I – durante a gestação ou nos 3 (três) meses posteriores ao parto; 
II – contra pessoa menor de 14 (catorze) anos, maior de 60 (sessenta) anos ou 
com deficiência;
III – na presença de descendente ou de ascendente da vítima. (BRASIL, 2015).

O Feminicídio é fase mais perversa e extrema da violência contra 
mulheres, esse expressa por meio do assassinato destas, por razões baseadas 
nas desigualdades de poder entre gêneros, tratando-se assim, de violência 
exercida pelos homens contra as mulheres em função do desejo de obter 
poder, dominação ou controle. O fenômeno Feminicida significa:

A perseguição e morte intencional de pessoas do sexo feminino, e se configura 
quando é comprovada as causas do assassinato, devendo este ser exclusivamente 
por questões de gênero, ou seja, quando uma mulher é morta simplesmente 
por ser mulher (ALVES; PITANGUY, 2003, p. 34).

A autora Wânia Pasinato (2011) em sua obra “Feminicídios” e as 
mortes de mulheres no Brasil, conceitua feminicídio mostrando que, para sua 
devida caracterização, o ato (matar) não pode ser isolado, deve existir histórico 
de violência e de intencionalidade. O termo Feminicídio foi utilizado pela 
primeira vez na década de 1970, representando um termo de cunho legal e 
político, para conceituar seja qual for a demonstração de exercício de relações 
de desigualdade de poder entre homens e mulheres que resultem na morte de 
uma ou mais mulheres. 

Ademais, conforme dados retirados do site do Senado Federal sobre as 
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estatísticas após a edição da Lei do Feminicídio, temos que:
Segundo o 11º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado em 
outubro pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o país registrou 449 
casos de feminicídio em 2015. Em 2016, as ocorrências passaram a 621. 
Especialistas afirmam que o aumento, de 38,3%, pode ser explicado tanto 
por um recrudescimento da violência quanto por um cuidado maior com as 
notificações. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), a taxa 
de feminicídios no Brasil — de 4,8 para 100 mil mulheres — é a quinta maior 
do mundo. (SENADO FEDERAL, Agência Senado, 2013).

Sendo assim, por mais que essa lei tenha surgido com o objetivo 
de buscar avanços inclusive no comportamento e na relação com o gênero 
feminino, de modo a não só garantir direitos e sim, essencialmente, assegurar 
sua efetiva proteção, percebe-se que a Lei de fato não se mostrou efetiva no 
combate desse assombroso crime.

As autoras Mariana Posses e Clara Oliveira no artigo “Política, direito e 
movimentos sociais: o caso da criação da lei do feminicídio no Brasil”,  fazem 
uma análise da criação da legislação do feminicídio no Brasil e relacionam 
com os movimentos feministas e o combate à violência contra a mulher, e 
nesse panorama argumentam como as categorias dos movimentos feministas 
são transportadas para a criação da lei:

A categoria feminicídio foi criada por pensadoras feministas, para caracterizar 
os assassinatos de mulheres cuja motivação estaria relacionada com a questão 
de gênero; ou seja, casos em que as mulheres seriam mortas “pelo fato de 
serem mulheres”. A primeira vez que se falou publicamente em feminicídio 
– originalmente, femicide – foi em 1976, durante o testemunho da escritora 
e ativista feminista sul-africana radicada nos Estados Unidos, Diana Russell, 
no Tribunal Internacional de Crimes contra as Mulheres, em Bruxelas. 
Em1992, Russell organizou, em parceria com Jill Radford, o livro Femicide: 
thpoliticsofwomenkilling, coletânea de textos seminais que se tornou referência 
internacional para os estudos sobre o tema. As autoras compreendem o 
feminicídio como o assassinato misógino de mulheres por homens, situado 
num contexto geral de violência sexual, exercida como forma de controle 
sobre as mulheres e de manutenção da dominação masculina. (OLIVEIRA; 
POSSES, 2016, p. 8).

Logo, entende-se do alegado pelas autoras que a condição de feminicídio 
diminui a tendência a atenuar a culpa a partir da ideia de passionalidade ou de 
defesa da honra, passando a condição a ser aplicada pelo movimento feminista 
como pedido de criminalização e o processo de criação da lei pela definição do 
seu conteúdo define ao mesmo tempo quem são os criminosos e as vítimas.

A desigualdade de gênero e demais colocações históricas, acima 
descritos, fazem parte da realidade brasileira, acentuando a fragilidade 
feminina em nossa sociedade, materializando-se por meio de palavras cruéis, 
espancamentos e, por fim, o assassinato, o que faz com que movimentos se 
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posicionem e busquem uma resposta, e assim bem finalizam as autoras Branca 
Alves e Jaqueline Pitanguy na sua obra O que é feminismo:

O feminismo se constrói, portanto, a partir das resistências, derrotas e conquistas 
que compõem a História da Mulher e se coloca como um movimento vivo, 
cujas lutas e estratégias estão em permanente processo de re-criação. Na busca 
da superação das relações hierárquicas entre homens e mulheres, alinha-se a 
todos os movimentos que lutam contra a discriminação em suas diferentes 
formas. (ALVES; PITANGY, 2003, p. 74).

Por fim, conclui-se que a cultura e as hierarquias de gênero presentes em 
sociedades patriarcais, além da violência estrutural são fatores determinantes 
do feminicídio. Nesta senda, se vislumbrou imperiosa a criação de uma norma 
que coibisse em especial o homicídio cometido contra mulheres motivado 
por violência doméstica ou discriminação de gênero, mas, conforme dados 
anunciados, verifica-se a não efetivação da mesma para o fim almejado com 
total eficácia.

4 Lei do Feminicídio - uma legislação penal simbólica?

Em uma sociedade cada vez mais marcada por diversas e desumanas 
manifestações da violência, o feminicídio representa a expressão mais cruel da 
violência de gênero, sendo considerado um grave problema de saúde pública 
influenciado por aspectos socioculturais e políticos.

Então, cabe aqui trazer em comento um tipo de violência específica, 
a Violência Simbólica, que  é um conceito social elaborado pelo sociólogo 
francês Pierre Bourdieu (2007), para descrever o processo pelo qual a classe que 
domina economicamente impõe sua cultura aos dominados. Aborda o autor 
uma forma de violência exercida pelo corpo sem a existência da coação física, 
causando danos morais e psicológicos. É uma forma de coação que se apoia no 
reconhecimento de uma imposição determinada, seja esta econômica, social, 
cultural, institucional ou simbólica.

Nesse contexto, abre-se a análise da conceituação de Legislação 
Simbólica, brilhantemente elaborada pelo autor Marcelo Neves:

Aponta para o predomínio, ou mesmo hipertrofia, no que se refere ao sistema 
jurídico, da função simbólica da atividade legiferante e do seu produto, a lei, 
sobretudo em detrimento da função jurídico-instrumental. (NEVES, 2011, 
p. 31).

Assim, desse conceito se depreende o entendimento de que há influência 
da legislação simbólica para desviar a finalidade jurídica de determinada lei, 
logo, é plenamente viável afirmar que quanto mais leis, mais distantes estas se 
tornam de sua finalidade essencial.

https://pt.wikipedia.org/wiki/Sociologia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pierre_Bourdieu
https://pt.wikipedia.org/wiki/Coa%C3%A7%C3%A3o
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Ainda, segue conceituação da legislação simbólica apresentada por 
Fernando Anjos:

Sustenta-se que a função simbólica é aquela pela qual não se objetiva, através do 
instrumental punitivo do Estado, a resolução efetiva de conflitos de interesses 
sociais. O objetivo da pena e do Direito Penal para a visão simbólica é apenas 
a produção na opinião pública de uma impressão de tranquilidade gerada por 
um legislador diligente e supostamente consciente dos problemas gerados pela 
criminalidade. (ANJOS, 2007, p. 11).

Sem dúvida, o surgimento de legislações simbólicas decorre da busca 
por uma resposta ágil exigida pela sociedade ou ainda por um determinado 
grupo social, e que consequentemente faz surgir uma legislação com a 
superposição da função simbólica sobre a função instrumental, as quais 
invertendo os valores que norteiam a elaboração dessas normas.

A função simbólica que a legislação traz busca impactar a moral de 
uma estrutura penal endurecida e menos garantista, que certamente almeja 
manipular o sentimento social para propagar um sentimento de satisfação 
com a atuação do Estado. Sendo assim, nesse contexto sobre símbolos e 
integração social:

 símbolos são os instrumentos por excelência da “integração social”: enquanto 
os instrumentos de conhecimento e de comunicação [...], eles tornam possível o 
consensus acerca do sentido do mundo social que contribui fundamentalmente 
para a reprodução da ordem social: a integração “lógica é a condição da 
integração moral”. (BORUDIEU, 2007, p. 10).

Então, há o pensamento de que existe a enganosa ideia de que a 
criação de leis trará a reprimenda do conflito que se demonstra como 
sem solução. Porém, ao se criar tal legislação, não se tem como foco às 
consequências as quais esta legislação em desenvolvimento trará, mas o que 
se é observado, especialmente no âmbito da legislação penal, é o efeito mais 
danoso e por consequência mais grave quando isso ocorre, partindo, é claro, 
do entendimento de que o critério ultima ratio deve ser basilar no Direito 
Penal.

O movimento feminista é, sem dúvida, o maior defensor do enrijecer 
penal contra a prática de crimes de feminicídio e busca base no apelo midiático 
a sua efetivação no ordenamento jurídico nacional. Sendo assim, diante dos 
índices alarmantes do crescimento de casos de Feminicídio e da preocupação 
manifesta dos movimentos feministas, pode-se afirmar que a Lei 13.104/2015, 
conhecida como Lei do Feminicídio, tem sim caráter de legislação penal 
simbólica, pois desde sua promulgação é nítido e óbvio o efeito simbólico 
que circunda a norma, aduzindo-lhe elementos político-sociais que chegam 
a ultrapassar a esfera criminal, expondo-os como motivações primordiais em 
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favor do homicídio qualificado por feminicídio.

5 Considerações finais

O presente estudo analisou o contexto de surgimento da Lei do 
Feminicídio, com suas características e peculiaridades, pincelando a ligação 
com os movimentos feministas e por fim concluindo ser a Lei 13.104/2015 
uma legislação penal simbólica.

A violência contra mulher, infelizmente, está enraizada em muitas 
sociedades, sendo tão danosa, que merece a atenção do direito. Apesar de 
inúmeras vezes ficar obscura, a violência cometida contra a mulher torna-
se pública a partir de sua morte, contexto, em que emerge a tipificação do 
crime de Feminicídio, por meio do advento da Lei 13.104/2015, como 
forma de coibir a violência decorrente de gênero.

Diante dos dados apresentados e da pesquisa realizada, foi possível 
concluir que a violência de gênero permanece presente na realidade brasileira, 
vitimando muitas mulheres, fazendo-se necessária a especialização da 
legislação no sentido de punir, prevenir e erradicar esta forma de violência, 
que é resultado de uma sociedade eminentemente patriarcalista e machista.

No dia em 8 de março de 2015 (Dia Internacional na Mulher), foi 
promulgada a lei n. 13.104/2015, a qual inclui o nome de feminicídio no 
rol da lei dos crimes hediondos ao caracterizá-lo como uma modalidade 
qualificado crime de homicídio. Porém, esse advento, através do presente 
estudo, passa a ser entendido como mais uma aplicação prioritária da função 
simbólica da lei penal, sem preocupação com sua efetividade no combate ao 
crime, cuja definição consta de seu tipo.

Os movimentos feministas têm lutado para que a violência de gênero 
seja reconhecida pela via do Judiciário e os resultados obtidos fazem parte de 
uma estratégia política significativa, pois a pressão feita pelos movimentos 
teve um papel primordial no processo de elaboração das leis e das propostas 
de políticas públicas que existem, para enfrentar, e principalmente coibir a 
violência doméstica e familiar contra a mulher.

O poder estatal passa a elaborar e aprovar leis no âmbito do direito 
penal com fins simbólicos, com a simples finalidade de apresentar uma ilusão 
de tranquilidade na sociedade diante da atual difusão do medo e da indignação 
perante o crime, à medida que o real fim explorado nessa área do direito, que 
é o controle do delito, passa a ser negligenciado.

O assunto é vasto, e pela grande importância que o tema representa para 
os cenários atuais, é que se estabeleceu como foco do presente estudo, a fim de 

https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/183853485/lei-13104-15
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que estudos assim possam oferecer esclarecimentos sobre onde desencadeia a 
violência gênero e se as medidas adotadas para o fim de coibir com efetividade 
se tornam reais ou viram meras legislações simbólicas.
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CAPÍTULO 16

MEDIAÇÃO E MOVIMENTOS SOCIAIS: UM 
ENCONTRO (IM)POSSÍVEL?

Maria Eduarda Granel Copetti1

1 Considerações iniciais

Os seres humanos sempre conviveram com o conflito, primeiramente 
pela necessidade de sobrevivência, e, posteriormente em sociedade 

pelas ideias opostas. O conflito pode ser demonstrado na homossexualidade, 
escravidão, direito das mulheres a um tratamento igualitário, entre outros. 
Nota-se que mesmo dentro dos movimentos sociais, existem conflitos oriundos 
das inúmeras identidades que os compõem, muito embora se organizem a 
partir de perspectivas comuns.

A partir de estudos adotando uma metodologia hipotética dedutiva, a 
análise em questão apresenta como questionamento condutor, o que segue: 
Como a Mediação pode contribuir para o tratamento de conflitos dentro de 
Movimentos Sociais, levando em consideração as identidades e as diferenças 
que os compõem?

Para refletir sobre o tema exposto, o trabalho será dividido em 
três tópicos, onde o primeiro irá tratar sobre a identidade e a diferença 
no reconhecimento social; no segundo serão abordados os conflitos e os 
movimentos sociais; e, por fim, no último tópico, explana-se sobre a mediação 
nos conflitos ocorridos dentro dos movimentos sociais.

2 Identidade e diferença no reconhecimento social 

A identidade frequentemente envolve reclamações essencialistas 
sobre quem pertence e quem não pertence a um determinado grupo, onde a 

1  Mestranda em Direito do Programa de Pós-Graduação stricto sensu em Direito – Mestrado e 
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identidade é analisada como fixa e imutável. Por vezes, essas reivindicações são 
fundamentadas na natureza, como em algumas versões da identidade étnica 
e nas relações de parentesco. Contudo, geralmente essas requisições estão 
ligadas à uma versão essencialista da história e do passado, onde a história é 
representada como uma verdade imutável. (WOODWARD, 2000).

No entanto, a identidade está elencada a condições materiais e sociais, 
pois, se um grupo é tido como inimigo ou tabu isso ocasionará efeitos 
reais, porque o grupo poderá ser excluído e sofrer consequências materiais. 
Outrossim, algumas diferenças podem ser ofuscadas, como por exemplo, o 
enaltecimento da identidade nacional pode apagar diferenças de classe e de 
gênero. Na esfera global existem preocupações com a identidade nacional e 
com a identidade étnica, porém, em um contexto local, há aflições com a 
identidade pessoal como, por exemplo, nas relações pessoais e nas políticas 
sexuais. (WOODWARD, 2000).

O conceito de identidade origina-se da filosofia. Emprega-se este 
conceito para descrever algo que é diferente dos demais, mas, idêntico a si 
mesmo. Sobre isso, Habermas propõe: “a autoidentificação predicativa que 
efetua uma pessoa é, em certa medida, condição para que essa pessoa possa ser 
identificada genericamente e numericamente pelas demais”. (HABERMAS, 
1988, p. 147, tradução nossa). Dessa forma, a identidade é composta 
dialeticamente entre indivíduo e sociedade sendo mutável em boa medida 
inconscientemente, num processo que compreende a identificação própria e a 
identificação reconhecida pelos outros.

Na visão da sociologia, todas identidades são construídas, e esse 
processo de construção é definido por Castells como: 

A construção de identidades vale-se da matéria-prima fornecida pela história, 
geografia, biologia, instituições produtivas e reprodutivas, pela memória 
coletiva e por fantasias pessoais, pelos aparatos de poder e revelações de cunho 
religioso. Porém, todos esses materiais são processados pelos indivíduos, grupos 
sociais e sociedades, que organizam seu significado em função de tendências 
sociais e projetos culturais enraizados em sua estrutura social, bem como em 
sua visão tempo/espaço (CASTELLS,1999, p. 23).

Da mesma maneira, além da identidade individual existe a identidade 
coletiva, revelando que a construção social da identidade ocorre por meio 
de relações de poder entre formas e origens. Uma identidade é determinada 
como “legitimadora” quando for introduzida por uma instituição dominante 
que visa sua expansão e sua racionalização de dominação. Já a identidade “de 
resistência” é criada por atores desfavorecidos, segundo a lógica de dominação, 
que constroem barreiras de resistência para si. A identidade “de projeto” é 
caracterizada por ser formada de atores que visam redefinir suas posições 
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na sociedade, provocando transformações sócias, como o feminismo por 
exemplo. (CASTELLS, 1999).

A construção da identidade passa por inúmeros sentimentos e decisões 
racionais e irracionais na escolha das ações pessoais que o sujeito faz para 
ser identificado. A subjetividade supõe de certa forma, que se compreenda 
o “eu”. Desse modo, Woodward (2000, p. 55) destaca que: “As posições que 
assumimos e com as quais nos identificamos constituem nossa identidade. 
A subjetividade inclui as dimensões inconscientes do eu, o que implica a 
existência de contradições”.

Destarte, Stuart Hall (2003) explica que a identidade é definida 
historicamente, não é um dado biológico. O ser humano assume diversas 
identidades em diferentes estágios, podendo essas se contradizer em algum 
momento.

A identidade plenamente unificada, completa, segura e coerente é uma fantasia. 
Ao invés disso, à medida que os sistemas de significação e representação cultural 
se multiplicam, somos confrontados por uma multiplicidade desconcertante e 
cambiante de identidades possíveis, com as quais poderíamos nos identificar a 
cada uma delas – ao menos temporariamente (HALL, 2003, p. 12).

Ademais, as identidades são constituídas por meio da definição da 
diferença. A marcação da diferença se dá por meio de sistemas simbólicos 
de representação quanto por meio de maneiras de exclusão social, ou seja, 
a identidade depende da diferença. Portanto, a diferença é aquilo que afasta 
uma identidade da outra, estabelecendo diferenças, geralmente na forma de 
oposições.

Isto posto, a diferença pode ser explicada negativamente por meio da 
exclusão ou da marginalização daquelas pessoas que são classificadas como 
“outros”. De outro modo, ela pode ser evidenciada como fonte de diversidade, 
heterogeneidade e hibridismo, sendo analisada como enriquecedora: como 
é o caso dos movimentos sociais que buscam resgatar as identidades sexuais 
dos constrangimentos da norma e comemorar a diferença. (WOODWARD, 
2000).

No tocante às lutas por reconhecimento, nota-se que elas são respostas 
as práticas excludentes e maldosas, que ultrapassam situações de sujeição 
do cotidiano. Essas reivindicações buscam questionar as relações sociais já 
consolidadas, apreciadas como naturais, onde se exige o reconhecimento da 
identidade no meio coletivo, aumentando a possibilidade de um consenso 
social fundado na multiplicidade das formações comunitárias. Esse 
procedimento pretende retirar as características negativas que são atribuídas 
às identidades minoritárias, diminuindo a hierarquia existente entre as 
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diferenças, proporcionando um reconhecimento mútuo entre os sujeitos 
portadores de direitos iguais.

Sendo assim, Honneth (2003, p. 138) esclarece que: “Reconhecer-
se reciprocamente como pessoa de direito significa que ambos os sujeitos 
incluem em sua própria ação, com efeito de controle, a vontade comunitária 
incorporada nas normas intersubjetivamente reconhecidas de uma sociedade”.

Os clamores por reconhecimento buscam estabilizar o valor de sua 
forma de identificação, pretendem reestruturara representação de identidades 
ocultadas e reprimidas por medidas repressivas, acarretando a reformulação 
de artifícios simbólicos de identificação. No entanto, Lucas (2010, p. 253) 
declara que o diálogo intercultural visa identificar, nas diferentes culturas, 
os traços de humanidade que dizem respeito à existência digna do homem, 
independentemente de nação, religião ou outro vínculo.

A teoria de Honneth (2003) pelo reconhecimento baseia-se na 
intersubjetividade e nas relações do “eu” com o “outro”. Essa teoria busca 
determinar os critérios normativos de reconhecimento a serem executados 
nas relações sociais, em que os próprios sujeitos submetidos a situações de 
desrespeito são os facilitadores de decisão e agentes de mudança. Além de 
tudo, os sentimentos negativos, como a exclusão e a degradação atuam como 
ferramentas que ocasionam mobilizações para romper com o desrespeito por 
meio de lutas de reconhecimento.

Honneth (2003) argumenta que os indivíduos somente irão relacionar-
se de forma autônoma por intermédio de um mútuo reconhecimento capaz 
de sustentar práticas e relações sociais como legítimas. O autor se embasa 
no reconhecimento intersubjetivo firmado na possibilidade que os sujeitos 
alcancem suas realizações e preservem sua integridade, ou seja, as pessoas irão 
conquistar o respeito e uma auto relação satisfatória a partir do reconhecimento 
pelos seus parceiros de convivência.

Outrossim, as relações ocorridas no meio social demonstram os 
esquemas da intersubjetividade onde todos se reconhecem reciprocamente, 
conforme explica Honneth:

Na medida em que se sabe reconhecido por um outro sujeito em algumas 
de suas capacidades e propriedades e nisso está reconciliado com ele, um 
sujeito sempre virá a conhecer, ao mesmo tempo, as partes de sua identidade 
inconfundível e, desse modo, também estará contraposto ao outro novamente 
como um particular. (HONNETH, 2003, p. 47).

Além disso, caso os sujeitos não se sintam reconhecidos em sua 
identidade, eles terão que superar as relações de eticidade nas quais se situam 
de forma original. Honneth destaca que o conflito instaurado entre os 
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sujeitos é ético por origem, pois, projeta o reconhecimento intersubjetivo das 
perspectivas da individualidade humana. (HONNETH,2003, p. 48). Dessa 
forma, o conflito é posicionado de forma central, onde o não reconhecimento 
dificulta que os indivíduos se auto realizem eficazmente.

No ponto de vista de Honneth, “a luta por reconhecimento é concebida 
como um processo social que leva a um aumento de comunitarização, no 
sentido de um descentramento das formas individuais da consciência” (2003, 
p. 64). Contudo, a busca pela integridade somente poderá ocorrer devido 
a uma relação afirmativa consigo mesmo, respaldada no reconhecimento 
confirmador dos outros participantes da integração. (HONNETH, 2003, p. 
56). Todavia Honneth preza que:

Um indivíduo só está em condições de identificar-se integralmente consigo 
mesmo na medida em que ele encontra para suas peculiaridades e qualidades 
aprovação e apoio também de seus parceiros de interação: o termo ‘honra’ 
caracteriza, portanto, uma relação afirmativa consigo próprio, estruturalmente 
ligada ao pressuposto do reconhecimento intersubjetivo da particularidade 
sempre individual. (HONNETH, 2003, p. 56).

Entretanto, Honneth desenvolveu três padrões de reconhecimento 
intersubjetivo, que foram mencionados anteriormente por Hegel e Mead, são 
eles: o amor, o direito e a solidariedade. A primeira maneira de reconhecimento 
é o amor, entendido nas relações com os familiares, mas também nas 
relações amorosas e de amizade. Levando-se em conta as relações primárias 
que possuem fortes ligações, demonstra-se que nos primeiros meses de vida 
a criança desenvolve a disposição ativa para a formação de proximidades 
interpessoais que serão a base de todos os seus relacionamentos posteriores. 
(HONNETH, 2003).

O segundo padrão de reconhecimento se compõe através do direito, 
que influi o auto respeito. De acordo com o Autor em comento, tão somente 
pode-se sonhar com um entendimento de nós mesmos como sujeitos 
de direitos a partir do ponto em que aprendemos sobre as obrigações que 
são necessárias observar em detrimento do outro, identificando-os como 
integrantes da coletividade e igualmente portadores de direitos, onde todos 
consigam estar seguros de que terão a efetivação de pretensões no meio social. 
(HONNETH, 2003).

Honneth explica que o ordenamento jurídico necessita ser 
compreendido como um conjunto de interesses universalizáveis, em que 
privilégios e exceções não podem ser admitidos, visto que cumprindo o mesmo 
padrão normativo os integrantes se reconhecem como pessoas capazes de 
deliberar de forma autônoma sobre as normas morais. (HONNETH, 2003).
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Por fim, a última forma de reconhecimento é a solidariedade, que 
permite a correlação positiva das propriedades e capacidades concretas 
individuais. A estima social é aplicada às particularidades que determinam os 
indivíduos. Nos dois últimos padrões de reconhecimento a pessoa é analisada 
em razão de certas qualidades. No direito trata-se do respeito universal pela 
condição humana e, inversamente, na estima social trata-se de atributos 
particulares. Somente pode-se almejar uma condição de solidariedade a partir 
do momento em que o indivíduo atuante na comunidade se posiciona com 
respeito ao outro e a si mesmo. (HONNETH, 2003).

Nessa busca incessante pelo reconhecimento, mesmo que os indivíduos 
se unam em favor de um movimento social, acabam por surgir os conflitos, e 
estes devem ser tratados de modo pacífico e consensual para que a harmonia 
seja restaurada.

3 Conflitos e movimentos sociais

A modernidade é considerada um estado de emergência, onde que 
não havendo ações preventivas ou investidas antecipadamente se chegará 
à catástrofe, ou seja, aos conflitos. Este pode ser denominado de diversas 
formas, desde competição e concorrência até guerra e batalha, transitando 
o combate, a luta, o desacordo ou até mesmo a rivalidade. Desse modo, o 
conflito é confundido com a crise, o antagonismo e a tensão. (GIMENEZ, 
2018).

Os seres humanos sempre conviveram com o conflito, que pode ser 
vislumbrado na homossexualidade, escravidão, direito das mulheres a um 
tratamento igualitário, porém, com a evolução dos atos dos indivíduos foi 
possibilitada a integração dos conflitantes e a satisfação das vontades destes.

Nesse sentido, Deutsch (2004, p. 73), deixa claro em sua obra que os 
conflitos não possuem somente efeitos negativos, mas também os positivos, 
conforme segue:

Previne estagnações, estimula interesse e curiosidade, é o meio pelo qual os 
problemas podem ser manifestados e no qual chegam as soluções, é a raiz 
da mudança pessoal e social. O conflito é frequentemente parte do processo 
de testar e de avaliar alguém e, enquanto tal, pode ser altamente agradável, 
na medida em que se experimenta o prazer do uso completo e pleno de sua 
capacidade. De mais a mais, o conflito demarca grupos e, dessa forma, ajuda 
a estabelecer uma identidade coletiva e individual (DEUTSCH, 2004, p. 73).

A partir disso, define-se o conflito como um choque intencional 
entre duas pessoas ou entre nações, que expressam intenções desfavoráveis, 
possivelmente em decorrência de um direito e, para mantê-lo ou restabelecê-
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lo, acabam rompendo com a resistência do outro, podendo para isso usar da 
violência, podendo ocasionar o aniquilamento físico do outro. (FREUND, 
1995).

O conflito possui uma interpretação sociológica não somente para as 
partes conflitantes, mas para cada um diante de si mesmo. A experiência mostra 
que o conflito transforma os envolvidos, não unicamente na sua relação com 
o outro, mas consigo mesmo, pois existem conjuntamente, consequências 
purificadoras e desfiguradoras, fortalecedoras e enfraquecedoras. (SIMMEL, 
1983).

Contudo, a situação conflitante pode manifestar-se de modos distintos, 
desde a luta confusa e desordenada até os reprimidos que estão dominados a 
regras, afastando de ser somente uma simulação de confronto. A luta pode 
ser exteriorizada a partir da violência direta ou na adoção de procedimentos 
dissimulados, todavia, seu objetivo é a longo prazo. Como exemplos, acentua-
se os motins e as lutas de classe. (GIMENEZ, 2018).

O combate é considerado um conflito subordinado a regras ou 
convenções mais precisas, que podem realizar episódios de paroxismo 
próximos à anarquia da luta, como por exemplo, a batalha. Ademais, exibe-
se como uma maneira de moderar o conflito por meio da imposição de uma 
disciplina aos que se enfrentam, submetendo-os a uma vontade estranha e 
superior. (GIMENEZ, 2018).

As revoluções geralmente exaltam à violência, justificando algumas 
vezes o terrorismo mais cego. Atualmente, se deve examinar o esforço para 
transformar a luta em combate devido às convenções internacionais e as 
justificativas revolucionárias que, opostamente, tendem a degenerar os 
combates em lutas sanguinárias aos campos de concentração e hospitais 
psiquiátricos. 

Destarte, o indivíduo não pode abandonar a situação conflituosa sem 
que para isso tenha que renunciar seus direitos. O ideal é que ele aceite, porque, 
por meio do conflito ele será reconhecido diante dos demais. Além disso, ao 
mesmo tempo em que o conflito pode ser destruidor, ele pode ser construtivo, 
visando a satisfação de direitos e a construção de relações de justiça entre os 
integrantes de uma mesma comunidade e entre diferentes comunidades.

Nessa perspectiva, o conflito pode ser apreciado como aglomerado 
de propósitos ou condutas divergentes, como exemplo, objetivos, métodos, 
processos ou condutas que ensejam a estabilidade e unidade de direção. De 
acordo com Faleck; Gabbay; Tartuce, (2013, p. 8) nota-se que em determinados 
casos, os envolvidos não pretendem cortar ligações, mas somente organizar a 
situação. 
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As pessoas, em algumas circunstâncias, nem sequer pretendem cortar 
totalmente a ligação com o outro, entendendo ser melhor apenas reorganizar 
uma específica situação (é o que se verifica, frequentemente, em relações 
negociais de desejável continuidade). Em outros casos, ainda que quisessem, 
os envolvidos na disputa não poderiam excluir o vínculo que possuem por 
força de sua natureza permanente (como ocorre nas relações de parentesco). 
(FALECK; GABBAY, TARTUCE, 2013, p. 8).

Além de tudo, convém destacar a relevância das peculiaridades das 
disputas e as condições dos envolvidos para optar pelo mecanismo indicado 
na resolução das controvérsias. Em função disso, Sales (2010, p. 85) relata 
que com o passar do tempo, os impasses acabam sendo modificados e 
evidentemente transformados, conforme segue:

No processo de transformação de conflitos é de suma importância que se evite a 
polarização, a percepção de lados opostos, inimigos. A participação das pessoas 
ou das instituições envolvidas nos conflitos e a possibilidade de se iniciar um 
diálogo cooperativo fortalecem a mudança, podendo assim transformar a 
controvérsia de forma sustentável (consensos duráveis que possam realmente 
satisfazer a todos).

A transformação do conflito apresenta vários fundamentos. Inicialmente, uma 
orientação positiva sobre o conflito e a vontade de discutir o problema com o 
intuito de vivenciar uma mudança construtiva. Ou seja, a pessoa ou o grupo 
precisa perceber o conflito como uma possibilidade de transformação e de 
aprimoramento das relações e, em seguida, responder a isso com a vontade, 
com o intuito de se comprometer na busca pelo alcance de um caminho 
que permita a satisfação de todos. O conflito é uma oportunidade de viver, 
questionar experiências profundas e assim crescer junto com essa avaliação 
e mudança. É o motor de transformação das relações e das estruturas sociais 
sensíveis às dinâmicas das relações humanas.

Tendo o conflito como momento natural nas relações, busca-se assim 
compreender não apenas o conflito expresso e individual, mas a profundidade 
dessa situação, inclusive avaliando a relação entre esses conflitos individuais 
com os padrões de comportamento social. (SALES, 2010, p. 85).

Logo, ressalta-se que a interação entre os indivíduos objetiva a 
transformação do conflito, pois essa situação engloba o campo pessoal, 
racional, estrutural e cultural do problema enfatizado no caso concreto. 
(SALES, 2010).

Aliás, Deutsch (2004, p. 41) contribui no tocante aos conflitos 
destrutivos e construtivos:

um conflito claramente tem consequências destrutivas se seus participantes 
estão insatisfeitos com as conclusões e sentem, como resultado do conflito, 
que perderam. Similarmente, um conflito tem consequências produtivas se 
todos os participantes estão satisfeitos com os efeitos e sentem que, resolvido o 
conflito, ganharam. Também, na maioria das vezes, um conflito cujos efeitos 
são satisfatórios para todos os participantes será mais construtivo do que um 
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que seja satisfatório para uns e insatisfatório para outros. (DEUTSCH, 2004, 
p. 41).

Devido à complexidade do comportamento humano na sociedade atual, 
o conflito tem se intensificado e impulsionado ainda mais para o surgimento 
dos movimentos sociais. Os movimentos sociais são vistos como ações sociais 
coletivas de caráter sociopolítico e cultural que viabilizam distintas formas da 
população se organizar e expressar suas demandas. (GOHN, 2010).

A terminologia “movimento social” surgiu na Sociologia em meados 
de 1840, nos estudos de Lorenz Von Stein, que demonstrava a necessidade 
da Sociologia se debruçar sobre os movimentos do proletariado e sobre o 
comunismo e o socialismo emergentes. A partir disso, vários autores têm 
estudado e contribuído para a compreensão desse fenômeno social. Inúmeras 
são as definições do que seriam os movimentos sociais. 

Para Scherer-Warren (1987, p. 20), os movimentos sociais são:
uma ação grupal para a transformação (a práxis) voltada para a realização dos 
mesmos objetivos (o projeto), sob a orientação mais ou menos consciente 
de princípios valorativos comuns (a ideologia) e sob uma organização 
diretiva mais ou menos definida (a organização e sua direção). (SCHERER-
WARREN,1987, p. 20).

Contudo, Scherer-Warren destaca que outros pensadores, como 
Lenin, Lukács, Touraine e Castoriadis baseiam-se em Marx, que recomendava 
um “projeto de transformação da estrutura social por meio de uma práxis 
revolucionária”, pois assim seria possível a formação de uma consciência de 
classe, sendo os movimentos sociais uma das bases para a concretização desse 
pensamento. (SCHERER-WARREN, 1987, p. 21).

Os movimentos sociais adotam diferentes estratégias que variam da 
denúncia, da pressão direta até a pressão indireta. Na pressão direta pode-
se citar as mobilizações, marchas, concentrações, passeatas, distúrbios à 
ordem constituída, atos de desobediência civil e negociações. Atualmente, 
esses movimentos atuam pelas redes sociais, locais, regionais, nacionais e 
internacionais, e utilizam-se dos mecanismos tecnológicos de comunicação 
para divulgarem seus ideais. (GOHN, 2010).

No entanto, esses movimentos sempre existiram e acredita-se que sempre 
existirão. Isto porque eles retratam a força social organizada como um campo 
de atividades, e estas induzem à criatividade e as inovações socioculturais. De 
resto, infelizmente existem os movimentos sociais conservadores, geralmente 
fundados na xenofobia nacionalista, religiosa, racial etc. Estes tipos de 
movimentos desejam impor as mudanças com o uso da violência e da força. 
(GOHN, 2010).
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Os movimentos nacionalistas pregam ideologias não democráticas, e 
muitas vezes ocasionam guerras e terrorismo. São movimentos instituídos de 
práticas destrutivas, onde os terroristas agem de forma secreta, pois, não são 
movimentos abertos à participação de qualquer indivíduo, porque existem 
códigos, crenças e valores específicos entre eles.

Outrossim, os movimentos progressistas baseiam-se em uma agência 
emancipatória e realizam diagnósticos sobre a realidade social e constroem 
propostas. Eles atuam em redes, e articulam ações coletivas que agem como 
resistência à exclusão e almejam a inclusão social. As redes são estruturas da 
sociedade contemporânea informatizada e globalizada, e atuam com objetivos 
estratégicos para produzir articulações com resultados positivos para os 
movimentos sociais e para a sociedade. Ademais, os movimentos sociais atuais 
estão constituindo representações simbólicas positivas por meio de discursos 
e práticas. Ao realizarem suas ações, acabam instigando seus participantes a 
sentirem-se pertencentes do grupo social, ou seja, incluídos devidamente no 
grupo ativo. (GOHN, 2010).

Honneth não visa reduzir os movimentos sociais que buscam 
demandas materiais, ele preza pelas demandas de reconhecimento para que 
todos os cidadãos possam ser tratados da mesma maneira. O autor destaca que 
as regras de distribuição devem ser analisadas como expressões institucionais 
de um modelo sociocultural, que é o determinante do grau de estima social à 
qual certas atividades ocupam em um determinado momento. (HONNETH, 
2007, p. 92-93).

Além disso, Honneth sustenta que as lutas por redistribuição contestam 
a legitimidade dos dispositivos socioculturais que fixam a valoração de 
atividades e contribuições, e são simbólicas, tendo em vista que são demandas 
dentro de uma luta pelo reconhecimento. (HONNETH, 2007, p. 93). Dessa 
forma, Honneth propõe uma concepção monista:

Diante da desigualdade econômica crescente, seria perigoso e arriscado sugerir 
que o reconhecimento apenas da identidade pessoal ou coletiva pudesse formar 
o objetivo de urna sociedade justa, já que dessa maneira seria impossível 
chamar a atenção para os pré-requisitos materiais de uma sociedade justa. 
[...] Reconhecimento é aqui tratado como uma categoria normativa, que 
corresponde a todas aquelas demandas políticas levantadas atualmente sob a 
bandeira de uma política de identidade (HONNETH, 2007, p. 89-90).

Portanto, o Direito vem adotando novos posicionamentos na regulação 
da vida em sociedade, tendo a função de reconhecer os direitos requeridos por 
movimentos emancipatórios, emergentes de baixo para cima, que demandam 
novas concepções e respostas do aparato estatal.

Conforme Wolkmer (2001), os elementos de produção jurídica 
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retratam a manifestação dos indivíduos relacionados, onde que, esta deve 
representar o que a realidade exterioriza e assemelhar-se às necessidades da 
sociedade em um dado momento.

As transformações da vida social constituem, assim, a formação primária de 
um ‘jurídico’ que não se fecha exclusivamente em proposições genéricas e em 
regras estáticas e fixas formuladas para o controle e a solução dos conflitos, mas 
se manifesta como resultado do interesse e das necessidades de agrupamentos 
associativos e comunitários, assumindo um caráter espontâneo, dinâmico, 
flexível e circunstancial. (WOLKMER, 2001, p. 152).

A proteção jurídica das diferenças identitárias cumpre uma função 
imprescindível no processo de emancipação de certos grupos, tendo base no 
reconhecimento subjetivo e social. Honneth atua com o reconhecimento 
jurídico como uma meta propulsora para a conquista do auto respeito. Relata 
o autor que “é o caráter público que os direitos possuem, porque autorizam seu 
portador a uma ação perceptível aos parceiros de interação, o que lhes confere 
a força de possibilitar a constituição por autorrespeito.” (HONNETH, 2003, 
p. 181-182).

Segundo Habermas, “uma ordem jurídica é legítima quando assegura 
por igual a autonomia de todos os cidadãos. E os cidadãos só são autônomos 
quando os destinatários do direito podem ao mesmo tempo entender-se a si 
mesmos como autores do direito.” (HABERMAS, 2002, p. 242).

É visível que o Poder Judiciário está desempenhando o seu papel 
no resguardo de direitos fundamentais e no reconhecimento das diferenças 
identitárias, porém, ainda há muito a percorrer.

4 Mediação de conflitos frente aos movimentos sociais

A mediação é um método auto compositivo e complementar de 
tratamento dos conflitos. Este método consensual abrange a cooperação 
voluntária dos participantes, os quais denotam disposição e boa-fé para 
dialogar e construir em conjunto a resposta às suas propensões.

À vista disso, os envolvidos devem optar pelo método mais indicado 
na resolução do conflito, levando em conta algumas características, tais 
como: a flexibilidade procedimental; a celeridade; o sigilo; o gasto financeiro; 
a exequibilidade da solução, o adimplemento espontâneo do resultado e 
recorribilidade.

Isto posto, conceitua-se mediação como:
Mediação é um método extrajudicial, não adversarial, de solução de conflitos 
através do diálogo. É um processo auto compositivo, isto é, as partes, com o 
auxílio do mediador, superam o conflito sem a necessidade de uma decisão 
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externa, proferida por outrem que não as próprias partes envolvidas na 
controvérsia. Ou seja, na mediação, através do diálogo, o mediador auxilia 
os participantes a descobrir os verdadeiros conflitos, seus reais interesses e a 
trabalhar cooperativamente na busca das melhores soluções. A solução obtida 
culminará num acordo voluntário dos participantes. A mediação consegue, 
na maioria das vezes, restaurar a harmonia e a paz entre as partes envolvidas, 
pois o mediador trabalha especialmente nas inter-relações. Na mediação, as 
soluções surgem espontaneamente, reconhecendo-se que a melhor sentença é 
a vontade das partes. (EGGER, 2002, p. 60).

Todavia, Faleck; Gabbay. Tartuce, (2013, p. 46) caracterizam que “na 
mediação não há imposição de uma decisão final por quem quer que seja: 
os envolvidos irão atuar para, conjuntamente, divisarem saídas para seus 
impasses e eventual acordo será celebrado pela vontade dos interessados”. 
Além disso, destacam que a via consensual tem grande potencial para abordar 
o conflito sem gerar a sensação de que uns se sagraram vencedores enquanto 
outros foram derrotados.

Por conseguinte, Calmon explana seu posicionamento sobre a 
mediação, referindo que

recomenda-se a mediação quando as partes têm uma relação que se perpetua 
no tempo, pois o que se quer, neste caso, é terminar com o conflito, mas não 
com a relação, em que a solução heterocompositiva tornar-se-ia uma solução 
arriscada.(CALMON, 2015, p. 114).

Para este autor, “na mediação as partes conservam para si o controle 
sobre o resultado do conflito e compartilham a responsabilidade por sua 
existência e solução” (CALMON, 2015, p. 144). Logo, cabe demonstrar a 
mediação na visão de Sales:

A mediação apresenta-se, dessa forma, com o fim de oferecer aos cidadãos 
a sua real e efetiva participação nos assuntos que lhes dizem respeito. 
Independentemente da natureza das controvérsias – questões financeiras, 
familiares ou uma simples briga entre vizinhos – o importante é que seu 
resultado final se concretize no crescimento do sentimento de responsabilidade 
civil, de cidadania e de controle sobre os problemas vivenciados. Logo, sendo 
a mediação um procedimento democrático, tem impacto direto na melhoria 
das condições de vida das pessoas, na perspectiva de acesso à justiça e na 
conscientização de direitos, isto é, no exercício da cidadania. (SALES,2007, 
p. 37).

Como referido, a mediação é considerada instrumento democrático 
que proporciona a autonomia individual, e o seu uso desfaz a lide, visando 
transformar o litígio em algo bom à sua vitalidade interior. (SPENGLER, 
2010).

Nessa ótica, “começamos a entender que cada homem não é um 
mônade isolado, que não são fragmentos sem conexão”, pois “cada um 
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é interdependente e produto forçado de interações”. E, “a sociedade é 
unicamente produto da complexidade desses vínculos” (WARAT, 2004, p. 
54-55).

O segredo da mediação está na simplicidade de sentir o sentimento. 
Para Warat, os sentimentos são sentidos em silêncio, nos corpos vazios de 
pensamentos. “A pessoa, quando fica silenciosa, serena, atinge a paz interior, a 
não violência, a amorosidade. Estamos a caminho de tornarmo-nos liberdade. 
Essa é a meta da mediação” (WARAT, 2004, p. 26), ouvir a melodia do 
coração, percebendo o que o outro deseja e sente.

Dessa forma, para se falar em mediação, deve-se introduzir uma teoria 
do conflito mais psicológica que jurídica, pois quando se aborda o conflito sob 
o viés jurídico, consideram-se seus efeitos jurídicos. “Desse modo o conflito 
pode ficar hibernando, retornando agravado em qualquer momento futuro”. 
(WARAT, 2001, p. 75-76). Calmon elenca os princípios da mediação, são 
eles:

Princípio da voluntariedade – o princípio que reconhece o direito de as partes 
participarem livremente de um acordo alcançado nos encontros de mediação. 
Qualquer das partes tem o direito de retirar-se da mediação a qualquer 
momento. Princípio do consentimento informado – é o princípio que afirma 
o direito de as partes obterem informação sobre o processo de mediação e, 
quando resulta necessário, acerca de seus direitos legais, opções e recursos 
relevantes, antes de participar da mediação, consenti-la ou aprovar os termos 
de acordo ali alcançados. Princípio da autodeterminação – é o princípio que 
reconhece que as partes em disputa têm a faculdade, o direito e o poder de 
definir suas questões, necessidades e soluções e de determinar o resultado 
do processo da mediação, sendo responsabilidade das partes decidirem 
mutuamente os termos de qualquer acordo que seja celebrado. Princípio da 
imparcialidade – é o princípio que afirma o direito das partes a um método 
de mediação que lhes sirva de um modo justo e equitativo e a contar com 
mediadores que se abstenham de todo prejuízo, percebido ou real, de fato 
ou de palavra. Princípio da confidencialidade – é o princípio que afirma que 
toda a informação obtida pelo mediador ou pelas partes se manterá dentro do 
programa de mediação, exceto se eventual revelação for autorizada previamente 
pelas partes. (CALMON, 2015, p. 114-115).

Mesmo que os indivíduos envolvidos no mesmo movimento social, 
seja ele pelo direito dos negros, das mulheres, ou qualquer outro movimento, 
os conflitos irão surgir, e prezando pela harmonia e bem-estar da coletividade, 
convém optar pela mediação de conflitos.

Portanto, os conflitos oriundos da falta de reconhecimento identitário 
tendem a ocorrer também, então, cabe tratar a mediação como um novo 
paradigma, baseado no consenso e na alteridade para melhor resolver as 
adversidades que surgirem, tendo em vista que a relação entre os envolvidos 
poderá perdurar.
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5 Considerações finais

Com a ascensão da modernidade, as diferenças identitárias encontram 
espaço para postular seu reconhecimento, ultrapassando os antigos sistemas 
de dominação que impossibilitam a concretização da igualdade no plano 
formal. Sendo assim, o direito tem um importante papel no reconhecimento 
das diferenças de identidade, porém, no atual contexto, não está conseguindo 
acompanhar os avanços sociais, então nem todos conflitos conseguem ser 
solucionados de modo eficaz e consensual.

Os movimentos sociais servem para oportunizar os indivíduos a lutar 
por seus ideais de reconhecimento na sociedade, mas, quando os conflitos 
forem instaurados, que eles sejam aludidos por meio da mediação de 
conflitos, esta que pretende restaurar os vínculos entre os envolvidos para que 
posteriormente convivam harmonicamente e sigam enfrentando a batalha 
pelo reconhecimento identitário.
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CAPÍTULO 17

MOVIMENTOS SOCIAIS FEMINISTAS 
NA SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA: 

RACIONALIDADE DESCENTRADA E AS 
MULHERES AGRICULTORAS NA SOCIEDADE 

PÓS-DEMOCRÁTICA

Neusa Schnorrenberger1

1 Considerações iniciais

No período anterior a 1988 e seu forte marco constitucional, os 
cidadãos brasileiros possuíam raros direitos frente a Ordem 

Estatal vigente, situação que só veio a melhorar a partir da organização em 
grupos denominados de Movimentos Sociais. Estes abarcavam os excluídos 
e oprimidos do poder econômico da sociedade. São Movimentos Sociais 
que reivindicam e lutam por direitos variados (moradia, saúde, terra, meio 
ambiente, paz, trabalho etc). Portanto merece atenção especial neste breve 
estudo o Movimento Feminista e as mulheres agricultoras. A situação das 
agricultoras apenas muda com o advento constitucional de 1988, com a 
forte influência dos movimentos sociais do campo, obtendo deste modo a 
instituição de direitos de reconhecimento e visibilidade frente à família, ao 
Estado e a sociedade. 

O presente texto compreende um estudo bibliográfico, histórico e 
doutrinário. O estudo pretende analisar o surgimento dos movimentos sociais 
contemporâneos, dentre os quais o feminismo e como se aplica a racionalidade 
descentrada aos movimentos feminista de mulheres camponesas. Para alcançar 
o objetivo exposto, abordar-se-á primeiramente algumas terminologias e o 
contexto do surgimento dos movimentos sociais na contemporaneidade, 

1 Doutoranda em Direito no Programa de Pós-graduação Stricto Sensu em Direito - Mestrado 
e Doutorado/ URI, Campus Santo Ângelo-RS. Bacharel em Direito pela Universidade Regional 
Integrada do Alto Uruguai e das Missões (URI), Campus Santo Ângelo-RS. Integrante do 
Grupo de Pesquisa “Direitos de Minorias, Movimentos Sociais e Políticas Públicas”, vinculado 
ao PPGD, acima mencionado. Bolsista CAPES. Professora no Curso de Graduação em Direito 
na URI campus São Luiz Gonzaga/RS. Advogada. E-mail: asuensch@hotmail.com
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com base nos autores Alberto Melucci, Rubens Casara, Nildo Viana, Göran 
Therborn, Silvia Federici, Ilse Scherer-Warren, Silvana A. Mariano, Rosângela 
Angelin, Maria da Glória Gohn, Marie Mies e Vandana Shiva, Manuel 
Castells, Sandra D. de Souza e em segundo momento o estudo da racionalidade 
descentrada, tomado como autores bases para o estudo: Noli Hahn e Rosângela 
Angelin, Jacques Derrida, Simone de Beauvoir, Ilse Scherer-Warren, Maria da 
Glória Gohn e em última pontuação, as mulheres agricultoras, com os estudo 
de Mirian Nobre, Emma Siliprandi, Izaura Fischer, Carmen Silva e Ana Paula 
Portella, Noli Hahn e Rosângela Angelin, Alberto Melucci, Rubens Casara, 
Hildete P. de Melo e Alberto di Sabbato.

2 Terminologias e o contexto de surgimento dos movimentos sociais 
na contemporaneidade

Os movimentos são um sinal.
(Alberto Melucci).

Os movimentos sociais na esteira do sociólogo italiano Alberto Melucci 
são um sinal. Um sinal que leva o diferente, as minorias sociais. Em Melucci, 
“Os movimentos contemporâneos são profetas do presente”, anunciando uma 
transformação, uma mudança para o próprio presente, e como constante o 
mais revelador “Obrigam o poder a tornar-se visível e lhe dão, assim, forma 
e rosto. Falam uma língua que parece unicamente deles, mas dizem alguma 
coisa que os transcende e, deste modo, falam para todos.” (MELUCCI, 
2001, p. 21). Isso seria o ideal a ser alcançado pelos movimentos sociais. A 
realidade nos revela, entretanto que falar hoje em crises de democracia, “é 
um embuste para ocultar o fato de que a democracia foi superada por um 
modelo autoritário a serviço dos detentores do poder econômico: a chamada 
‘pós democracia’.” (CASARA, 2018, p. 13-14).

E o termo minorias apresenta o significado de “Inferioridade em 
número” ou ainda “A parte menos numerosa de um corpo deliberativo” frente 
ao dicionário da linguagem portuguesa. (DICIONÁRIO AURÉLIO DE 
PORTUGUÊS ONLINE, 2017, s.p). Portanto o questionamento segue no 
texto O que são minorias? da autoria de Nildo Viana, para o qual, “A razão de 
ser desse resgate é uma resposta para uma necessidade intelectual e política, 
coisas que sempre andam juntas. Ela sempre foi uma noção e não conseguiu se 
elevar ao nível de um conceito ou um construto.” (VIANA, 2016, s.p).

É possível denotar através do pensamento do autor referido, o não 
apreço pelo uso do termo minorias ou ainda o seu desencaixe semântico 
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para os fins que a expressão é utilizada e atualmente difundida. Ainda para o 
mesmo autor, 

As minorias, segundo se pode ver através dos classificadores, são as mulheres, 
negros, deficientes físicos, entre inúmeros outros. As mulheres, no entanto, não 
são minoria no sentido quantitativo. Então seria “minoria” em qual sentido? 
Em discriminação ou acesso ao poder, respondem alguns. Isso vale para todas 
as mulheres? (VIANA, 2016, s.p).

Relevante é a reflexão trazida por Viana, pois muitos grupos são 
minoritários quantitativamente e possuem poder, conforme o exemplo 
da maçonaria trazida por ele, bem como “alguns grupos são ‘minorias’ em 
determinados países e lugares, e são ‘maiorias’ em outros, como judeus, 
nordestinos, etc”. (VIANA, 2016, s.p).

 No caso do Brasil, tem-se uma população de 216 084 375 de habitantes, 
sendo 106 303 814 milhões de homens (49,2% do total) e 109 780 566 de 
mulheres (50,8% do total)2 (COUNTRYMETERS, 2019, grifo da autora), e 
neste contexto conforme Viana, as mulheres são quantitativamente a maioria 
no país quando comparadas ao número masculino. Porém, muitas dessas 
mulheres também compreendem as minorias (não homogeneizantes conforme 
o autor, pois nem todas as mulheres do Brasil carecem das mesmas condições). 
Entretanto segundo alguns dados3são as mulheres que mais carecem de 
visibilidade e empoderamento na sociedade patriarcal dominante e mediante 
tais circunstancias foram criadas diversas iniciativas4 governamentais para a 
reversão deste quadro de sujeição por grande parte das mulheres brasileiras, 
entendidas aqui como minorias. Apesar do repúdio ao uso do termo por Viana 
e motivações plausíveis, adota-se nesse estudo a referida expressão, por ter sido 
empregado pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 1992, quando 
da adoção da Declaração sobre os Direitos de Pessoas Pertencentes a Minorias 
Nacionais ou Étnicas, Religiosas e Linguísticas, pela Assembleia Geral das 
Nações Unidas (GABINETE DE DOCUMENTAÇÃO E DIREITO 
COMPARADO, 1992, s.p), onde a expressão minorias é trazida em oito de 
seus nove artigos.

2 Consulta realizada em 05-10-2019 às11:18:32h, ao sítio eletrônico https://countrymeters.info/
pt/Brazil. Fonte: United Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais das Nações.

3 “Na América Latina, a proporção de mulheres negras e brancas que dependem de transferência 
de renda é quase a mesma — 27% e 26% respectivamente. Os homens, em ambos os casos, 
dependem menos dessa via — 14% do público masculino dos dois segmentos.” (ONUBR 
NAÇÕES UNIDAS NO BRASIL, 2016, s.p).

4 Ver Objetivos do Desenvolvimento do Milênio, com as principais iniciativas do Governo 
Federal de 2010, nas páginas 77 a 89. Observa-se de antemão a ocorrência de retrocessos com 
as mudanças governamentais advindas pela posse do vice-presidente ao governo em agosto de 
2016. Disponível emhttps://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/100408_iniciativas_
odm.pdf.

https://countrymeters.info/pt/Brazil
https://countrymeters.info/pt/Brazil
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Assim, restando definido a justificativa do uso do termo minorias neste 
estudo, enfrenta-se o uso da expressão desigualdade, também interligada a 
categorização de sujeitos e sujeitas. Para a continuidade, se traz as contribuições 
de Göran Therborn, por meio de seu texto Os Campos de Extermínio da 
Desigualdade, apresentando as quatro formas em que a desigualdade é 
produzida,

Primeiro, há o distanciamento – algumas pessoas estão correndo à frente e/
ou outros ficando para trás. Segundo, há o mecanismo de exclusão, por meio 
do qual uma barreira é erguida tornando impossível, ou pelo menos mais 
difícil, para certas categorias de pessoas alcançarem uma vida boa. Terceiro, 
as instituições da hierarquia significam que as sociedades e as organizações 
são constituídas como escadas, com algumas pessoas empoleiradas em cima 
e outras embaixo. Por fim, há a exploração, por meio da qual as riquezas dos 
ricos derivam do trabalho árduo e da subjugação dos pobres e desfavorecidos. 
(THERBORN, 2010, p. 145, grifo original).

A exploração também é denunciada por Silvia Federici, em sua obra 
Calibã e a Bruxa, onde é desentranhada a exploração das mulheres, do corpo 
e a acumulação primitiva de capital. (FEDERICI, 2017). Portanto, no século 
XVI e XVII “o grosso do trabalho reprodutivo realizado pelas proletárias não 
estava destinado às suas famílias, mas às famílias de seus empregadores ou, 
então, ao mercado.” (FEDERICI, 2017, p. 196-197). Importa no contexto da 
discussão que não se fale em desigualdade, sem se falar em diferença. E para 
Therborn, também há três formas de distinguir a diferença e desigualdade:

Primeiro, uma diferença pode ser horizontal, sem que nada ou ninguém esteja 
acima ou abaixo, seja melhor ou pior, enquanto uma desigualdade é sempre 
vertical, ou envolve ranking. Em segundo lugar, diferenças são apenas questão 
de gosto e/ou de categorização. Uma desigualdade, por sua vez, não é apenas 
uma categorização; é algo que viola uma norma moral de igualdade entre seres 
humanos. [...] Em terceiro, para uma diferença tornar-se uma desigualdade 
ela deve ser também extinguível. Em uma sentença: desigualdades são diferenças 
hierárquicas, evitáveis e moralmente injustificadas. (THERBORN, 2010, p. 
145, grifo da autora).

Assim, como resposta a tanta desigualdade e opressão, muitas pessoas 
se organizaram em movimentos sociais, se unindo para buscar e reivindicar 
direitos. Um dos ingredientes, o “Utopianismo”5 tem sido, portanto, o 
ingrediente necessário que possibilita a indivíduos e movimentos sociais 
transcender as limitações da realidade presente, procurando e lutando por uma 

5 “O termo Utopia tem sido usado com pluralidade de sentidos nem sempre livres de 
ambiguidades. Contudo, por um de seus significados, podemos tornar o conceito de um projeto 
(para mudanças) mais preciso, considerando simultaneamente seus componentes ideológicos. 
Nesse sentido, utopianismo implica: a) Uma crítica profunda das atuais condições sociais 
de vida; b) Um projeto de mudança, como contraposição e melhoria da situação presente.” 
(SCHERER-WARREN, 2014, p. 27).
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nova e melhor vida social.” (SCHERER-WARREN, 2014, p. 28). E conforme 
a mesma autora, a decorrência do repensar político a partir da década de 60, “foi 
a criação do que eu considero como alguns dos mais importantes movimentos 
culturais das últimas décadas: O Movimento Feminista, o Movimento 
Ecopacífista6 e a Teologia da Libertação7”. (SCHERER-WARREN, 2014, p. 
29). O Movimento Feminista visa

repensar e recriar a identidade de sexo sob uma ótica em que o indivíduo, seja 
ele homem ou mulher, não tenha que adaptar-se a modelos hierarquizados, e 
onde as qualidades ‘femininas’ ou ‘masculinas’ sejam atributos do ser humano 
em sua globalidade.  (ALVES; PITANGUY, 2003, p. 09-10). 

Para Ilse Scherer-Warren (2014, p. 29), “o pensamento feminista 
faz uso de conceitos de utopias libertárias tradicionais, tais como: opressão, 
liberdade, igualdade, justiça, emancipação, solidariedade, poder e dominação”, 
orientando para a transformação social, libertando a mulher e melhorando as 
relações humanas. Entretanto no pensamento pós-estruturalista, advindo dos 
escritos de Silvana Aparecida Mariano, há um sujeito do feminismo que “passa 
a ser compreendido sempre como algo que é construído discursivamente, em 
contextos políticos específicos, a partir de articulações, alianças, coalizões. 
Portanto, é sempre contingente.” (MARIANO, 2005, p. 494).

Embora a história do feminismo seja remota, é muito importante a sua 
proximidade com a ecologia, na qual adentra-se o Movimento Ecopacífista 
“entendendo por tales los que no solo demandan un reparo de recursos justo, 
sino plantean, además, otra forma de medir la calidad de vida.”8 (PULEO, 
2013. p. 08). É uma nova compreensão de qualidade de vida pressupondo 
modelos de desenvolvimento calcados em padrões polêmicos de condução 
social, em Estados com uma modelagem do capital patriarcal. Alícia Puleo 
(2013, p. 270-271), analisando os estudos de Andrew Dobson, mostra a 
necessidade de remodelar uma concepção de cidadania, a partir da cidadania 
ambiental, que está voltada somente para o âmbito público e correspondendo 
as perspectivas liberais, para uma cidadania ecológica que se desenvolve tanto 
no mundo público quanto no privado, visando a ideia da não territorialidade 

6 “Estes dois movimentos originaram-se nos países ocidentais desenvolvidos e disseminaram-se 
por outras regiões do mundo, inclusive na América Latina.” (SCHERER-WARREN, 2014, p. 
29).

7 “A Teologia da Libertação desenvolveu-se primeiramente na América Latina e, mais tarde, 
sua rede de comunidades – as Comunidades Eclesiais de Base – difundiu-se em outras partes 
do mundo, principalmente nos países africanos, asiáticos e entre as comunidades de língua 
espanhola nos Estados Unidos.” (SCHERER-WARREN, 2014, p. 29).

8 Tradução livre da autora do texto: “entendido por aqueles que não só exigem uma justa reparação 
de recursos, mas também propõem outra maneira de medir a qualidade de vida.” (PULEO, 
2013. p. 08).
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ecológica, bem como um comprometimento coletivo.
Na senda do Movimento Ecopacifista, também está o Movimento 

Ecofeminista, pois conforme Angelin é imprescindível por um olhar na 
história da mulher para a compreensão de

sua relação com a natureza nas mais diversas perspectivas: seja a natureza vista 
como um ambiente de espaço de vivências e manutenção da vida, ou a relação 
natureza/mulheres utilizada como uma justificativa biológica para o exercício 
de relações de poder e opressão das mulheres. (ANGELIN, 2014, p. 1572).

O termo ecofeminismo aparece pela primeira vez nos discursos de 
Françoise D’Eaubonne, em 1974 e segundo Sandra Duarte de Souza, ele 
“sintetiza duas preocupações: a ecológica e a feminista. Ele pressupõe que 
existe uma conexão entre a dominação da natureza e a dominação da mulher” 
(SOUZA, 2000, p. 57). Conforme as escritoras Maria Mies e Vandana Shiva 
(1993, p. 23), “O movimento ecofeminista traz à tona a relação estreita 
existente entre a exploração e a submissão da natureza, das mulheres e dos 
povos estrangeiros, pelo poder patriarcal”. 

O Movimento da Teologia da Libertação, também é muito relevante 
neste aspecto

ou seja, a utopia da teologia da libertação, é de, através de sua opção preferencial 
pelos pobres e engajamentos nas lutas contra as variadas formas de opressão, 
desencadear um processo histórico de libertação dos povos latino-americanos. 
(SCHERER-WARREN, 2014, p. 35).

A Teologia da Libertação assim optou pelas minorias (ou segundo 
Viana, maiorias) excluídas do povo da América Latina, em sua escolha do 
trabalho pastoral. Ilse Scherer-Warren traz ainda em sua esteira o sentido 
material e espiritual da Igreja ao que condiz a construção do Movimento da 
Teologia da Libertação:9

a Igreja deve trabalhar pela libertação das várias formas de opressão: econômica 
(classes e exploração estrangeira), política (interna e externa), racial, étnica, 
sexual, etária etc. No sentido espiritual, objetiva libertar as pessoas da alienação, 
falsa consciência, falta de coragem e autodeterminação. Objetiva recuperar a 
perda da dignidade da pessoa humana e transformar os oprimidos em agentes 
de sua própria história, apoiados por sua fé em Deus10 (SCHERER-WARREN, 

9 “Os movimentos sociais progressistas atuam segundo uma agenda emancipatória, realizam 
diagnósticos sobre a realidade social e constroem propostas. Atuando em redes, articulam ações 
coletivas que agem como resistência à exclusão e lutam pela inclusão social. Eles constituem e 
desenvolvem o chamado empowerment de atores da sociedade civil organizada à medida que 
criam sujeitos sociais para essa atuação em rede.” (GOHN, 2010a, p. 14-15).

10 “Diferente aqui é o valor dado à luta humana através de movimentos sociais para a realização desta 
utopia de libertação e não através da dependência da chegada de um Messias. Adicionalmente, 
libertação não significa apenas a chegada a uma ‘terra prometida’, como acontece nos movimentos 
messiânicos.” (SCHERER-WARREN, 2014, p. 39).
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2014, p. 39).

Em Maria da Glória Gohn (2010a, p. 13), tem-se uma definição, de 
que os movimentos sociais “os vemos como ações sociais coletivas de caráter 
sócio-político e cultural que viabilizam distintas formas da população se 
organizar e expressar suas demandas.” E na ação concreta, essas formas usam

diferentes estratégias que variam da simples denúncia, passando pela pressão 
direta (mobilizações, marchas, concentrações, passeatas, distúrbios à ordem 
constituída, atos de desobediência civil, negociações etc), até as pressões 
indiretas. (GOHN, 2010a, p. 13)

Manuel Castells, em relação aos movimentos sociais, tece as seguintes 
contribuições:

Ao longo da história, os movimentos sociais foram e continuam a ser as 
alavancas da mudança social. Geralmente se originam de uma crise nas 
condições de vida que torna insustentável a existência cotidiana para a maioria 
das pessoas. (CASTELLS, 2017, p. 189).

Importa frisar a relevância ainda destes movimentos sociais mais 
antigos, bem como o surgimento dos chamados novos movimentos sociais. 
Assim, Maria da Glória Gohn expressa que “Tanto os movimentos sociais dos 
anos 80 como os atuais têm construído representações simbólicas afirmativas 
por meio de discursos e práticas”. A explicação dos motivos da desmobilização 
de parte de alguns dos movimentos sociais mais antigos e segundo Gohn 
(2010a, p. 15; 20), justificada pelos movimentos dos anos das décadas de 
1970 e 1980 colaborarampor meio das “demandas e pressões organizadas, 
para a conquista de vários direitos sociais novos, que foram inscritos em leis 
na nova Constituição brasileira de 1988.”

No entanto, percebe-se que as lutas e reivindicações dos antigos 
movimentos sociais forma quase que totalmente incorporados na nova 
Constituição Federal de 1988 como direitos e garantias dos cidadãos 
brasileiros. Uma segunda hipótese também levantada por Gohn (2010b, p. 
60), em relação a uma possível fragilidade dos Movimentos Sociais no Brasil 
a partir dos anos 2000, 

é que eles perderam a força política como agentes autônomos porque se 
transformaram em meios de institucionalização de práticas sociais organizadas 
de cima para baixo, práticas que são formas de controle e regulação da 
população. (GOHN, 2010b, p. 60).

Nesse sentido Scherer-Warren, também afirma que, “Parte dos 
antigos militantes ou lideranças dos movimentos passaram a participar da 
esfera governamental, o que algumas vezes facilitou o diálogo [...], mas, em 
outros, implicou um refluxo dos movimentos contestatórios.” (SCHERER-
WARREN, 2008, p. 12).
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Os denominados novos movimentos sociais,11 compreendem os 
movimentos sociais “organizados a partir das lutas identitárias feministas, 
ecologistas, pacifistas, étnicas, etc” (SCHERER-WARREN, 2008, p. 10), 
dentre os quais, os grupos de mulheres foram organizados nos anos 90 em 
função de sua atuação na política, criando redes de conscientização de seus 
direitos e frentes de lutas contra as discriminações. (GOHN, 2010a, p. 21).

No atual período, muitos dos principais movimentos sociais por meio 
das redes sociais, atingem níveis desde o local até o internacional, e utilizam-
se intensamente dos mais novos meios de se comunicar e informar, como a 
internet, (GOHN, 2010a, p. 13). Manuel Castells colabora no mesmo sentindo, 
firmando “O poder das imagens é soberano. O You Tube foi provavelmente 
uma das mais poderosas ferramentas da mobilização nos estágios iniciais do 
movimento.” (CASTELLS, 2017, p. 194). Para o mesmo, “Os movimentos 
sociais em rede de nossa época são amplamente fundamentados na internet, 
que é um componente necessário, embora não suficiente, da ação coletiva.” 
(CASTELLS, 2017, p. 199).

 E uma das novidades apresentadas na América Latina, “tanto do ponto 
de vista das análises como do da argumentação discursiva sobre os movimentos 
e ações coletivos, é o uso da categoria ‘mobilização social’.” (GOHN, 2010b, 
p. 60). Destaca-se a importância de diferenciar “Mobilização política indica 
um processo de ativação das pessoas, ou massas. Mobilização social refere-
se a ativações que visam mudanças de comportamentos ou adesão a dados 
programas ou projetos sociais.” (GOHN, 2010b, p. 60; 67).

Entende-se deste modo, 
O termo movimento é substituído inicialmente por mobilização, e aparece 
somente no final do processo – basicamente fruto de um trabalho de 
colaboração, coesão, com ações propositivas. Movimento é um resultado e não 
o foco inicial da ação coletiva. (GOHN, 2010b, p. 67).

Para Castells, é relevante o companheirismo no movimento, “Essa é 
uma questão fundamental para o movimento, porque é pelo companheirismo 
que as pessoas superam o medo e descobrem a esperança.” (CASTELLS, 
2017, p. 195).

Deste modo, depreende-se a experiência do companheirismo, o qual 
surge dos denominadores comuns encontrados no movimento e o que vem a 
fortalecer o mesmo, conforme texto expresso acima convergindo no que Maria 
da Glória Gohn extrai e analisa dos textos de Touraine: “Eles criam sistemas 

11 Deve-se destacar ainda três outros movimentos sociais importantes no Brasil nos anos 90: dos 
indígenas, dos funcionários públicos – especialmente das áreas da educação e da saúde – e dos 
ecologistas. (GOHN, 2010a, p. 21).
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de pertencimentos.” (GOHN, 2010b, p.113).  Após a breve explanação 
acerca do termo minorias e desigualdade, bem como a busca de direitos e 
o surgimento dos antigos e novos movimentos sociais, protagonismos e 
algumas considerações sobre os mesmos, adentra-se a um breve estudo sobre 
a racionalidade descentrada e os movimentos feministas.

3 Movimentos feministas e a racionalidade descentrada 

Como já pincelado anteriormente o Movimento Feminista em sua 
universalidade busca por direitos, essencialmente compreendidos como 
direitos humanos para as mulheres. Neste sentido o Movimento Feminista é 
um movimento social e muito do que existe na Constituição Federal brasileira 
em matéria de direitos e garantias para as mulheres advém das pressões do 
Movimento Social “que reivindicam suas demandas de reconhecimento social 
e estatal.” (HAHN; ANGELIN, 2015, p. 66). Assim,

Salutar se faz rememorar que a proclamação de direitos dentro dos Estados 
é prerrogativa da modernidade, tendo sido efetuada uma inversão entre 
obrigações e direitos. Os integrantes do Estado que, até então tinham 
praticamente só obrigações perante ele, passam agora, a ser portadores de 
direitos. (HAHN; ANGELIN, 2015, p. 66).

Resta ainda na modernidade, forte luta das mulheres frente ao 
patriarcado presente em todos os segmentos da vida cotidiana, fazendo existir 
a necessidade de reflexão e luta contínua para a reversão do quadro apresentado 
na sociedade. Segundo expressão de Simone de Beauvoir, 

O mundo sempre pertenceu aos machos. Nenhuma das razões que nos 
propuseram para explica-lo nos pareceu suficiente. É revendo à luz da 
filosofia existencial os dados da Pré-História e da etnografia que poderemos 
compreender como a hierarquia dos sexos se estabeleceu. (BEAUVOIR, 1949, 
p. 89).

Para Ilse Scherer-Warren, as feministas inovaram, “através de uma visão 
mais radical, ao considerar que a transformação social, (a qual) como parte da 
libertação final da mulher, mudará todas as relações humanas para melhor’.” 
(H. EISENSTEIN apud SCHERER-WARREN, 2014, p. 29).

Scherer-Warren, também traz as correntes feministas dispostas na obra 
de B. S. Deckard, The Women’S Moviments de 1983, apresentando assim as três 
principais posições ideológicas:

Feminismo Socialista – vê a opressão das mulheres como surgida do sistema de 
classes. As mulheres devem manter sua luta independentemente pela libertação, 
mas não devem cair na armadilha de acreditar que os homens, por si só são os 
inimigos; Feminismo Radical - a opressão das mulheres é o primeiro e o mais 
básico caso de dominação de um grupo sobre o outro. Todas as outras formas 
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de exploração e opressão, tais como racismo, capitalismo e imperialismo, 
são extensões de supremacia masculina; Feminismo dos Direitos das Mulheres 
- começa com o princípio liberal de que todas as pessoas são criadas iguais 
e que deveria haver igual oportunidade para todos. Esse princípio não tem 
sido aplicado às mulheres e elas exigem que o seja daqui em diante. (B. S. 
DECKARD apud SCHERER-WARREN, 2014, p. 30, grifo original).

Nesta senda, Hahn e Angelin, a partir dos estudos de Maria da Glória 
Gohn, contribuem com seu texto e apresentam as três fases do feminismo em 
busca de direitos humanos para as mulheres no mundo ocidental e

A primeira fase teria ocorrido entre os séculos XVIII e o período inicial do século 
XX, momento este em que as mulheres lutaram organizada e coletivamente 
por reconhecimento da igualdade de direitos, no âmbito legal, como o direito 
ao voto e à igualdade nas relações de trabalho. Num segundo momento, ocorrido 
entre os anos de 1960 e 1980, a plataforma dos movimentos feministas 
apresentava-se ligada à busca da mudança de paradigmas envolvendo a 
sexualidade, o combate à violência, o mercado de trabalho. E a terceira fase dos 
movimentos feministas teria iniciado após a década de 90, no momento em que 
as mulheres ampliaram o debate da sua sexualidade e buscaram a libertação 
sexual. Também nesse período, as mulheres sustentaram a prerrogativa de 
mudanças e reconhecimento de suas novas identidades12. (GOHN apud 
HAHN; ANGELIN, 2015, p. 74-75, grifo da autora).

A mulher por ter sido por longo período considerada apenas um 
objeto, como um bem patrimonial como disposto em Simone de Beauvoir 
(1949, p. 133-134), a qual  explana sobre a condição da mulher, que  “Desde 
o feudalismo até os nossos dias, a mulher casada é deliberadamente sacrificada 
à propriedade privada.” É importante observar que essa servidão é tanto mais 
rigorosa quanto mais consideráveis são os bens detidos pelo marido e é por 
meio do “patriarcado com sua base propriedade privada, que a mulher sofre 
a opressão. E a opressão social que a mulher sofre é consequência de uma 
opressão econômica.” (BEAUVOIR, 1949, p. 81). 

Para Hahn e Angelin (2015, p. 68), não seria possível afirmar a 
necessidade de reconhecimento das identidades das mulheres, mas sim o 
reconhecimento de que houve um equívoco na construção das identidades, 
por ser baseada na racionalidade centrada.

O logocentrismo é explicado como um grande pai e é possível observar 
a maneira como também o sistema patriarcal se comporta, ou seja, visualiza-
se como o patriarcado funciona e é incutido na sociedade, principalmente 

12 “Considerar as fases do desenvolvimento do feminismo não significa afirmar que seu 
desenvolvimento seja linear e que cada fase supera a anterior. Muito pelo contrário. Está-se 
referindo às principais características destes movimentos em determinados períodos históricos, 
já que, na grande maioria, são preservadas características de luta de fases anteriores.” (HAHN; 
ANGELIN, p. 75).
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em relação às mulheres, que as observam, que as controlam, que vigiam 
e desprezam dentre tantas outras repressões e como solução ao sistema 
logocêntrico, apresentam a racionalidade descentrada e paradoxal.13 Os 
movimentos sociais também são oposição ao sistema patriarcal e em especial 
os movimentos feministas, aos quais “intento serviu e segue contribuindo 
com o desenvolvimento de uma sociedade descentrada dos padrões patriarcais 
naturalizados que oprimem e subjugam as mulheres” (HAHN; ANGELIN, 
2015, p. 71), num esforço de alterar para melhorar as relações entre homens e 
mulheres, especialmente a vida das mulheres agricultoras.

4 As mulheres agricultoras inseridas em movimento social

Na oposição e luta por direitos humanos e espaços de cidadania dos 
movimentos feministas encontra-se o Movimento das Mulheres Camponesas 
(MMC), ao qual estão inseridas as mulheres agricultoras. As mulheres do 
campesinato sentem e continuam a sentir a força do patriarcado muito mais 
presente em suas vidas, pelo ambiente em que vivem, ou seja, a zona rural.

A vida das mulheres camponesas está envolta de uma quantidade 
elevada de trabalho e responsabilidades, bem como foi alicerçada numa 
economia pensada com base no patriarcado, gerando uma hierarquia que 
perpassam a questão de gênero. (NOBRE, 1998, p. 61). 

Outro costume que denota a desigualdade com que as mulheres no 
campo são tratadas, é a divisão acentuada dos papeis assumidos na propriedade 
pelos homens e pelas mulheres, como o caso típico de quem dirige o carro da 
família ou os maquinários: “No campo, os homens só ensinam os filhos rapazes 
a dirigir; nunca as moças nem as esposas. Elas não mexem com trator. Isso é 
coisa de homem. Por quê? A mulher teria saúde frágil e não poderia mexer 
com máquinas.” (SILIPRANDI, 1998, p. 35). Não saber dirigir um veículo 
tem causado várias limitações para as mulheres que vai desde a dependência 
para qualquer tipo de deslocamento, gerando uma espécie de aprisionamento 
ao espaço doméstico, até a limitação ao acesso das novas tecnologias utilizadas 
no espaço agrícola.

Em desfavor a tanta opressão no campo sentido pelas mulheres estas 
passaram a se reunir e organizar em Movimentos.  A resistência das mulheres 
camponesas e a busca de direitos humanos ocorreram mais pontualmente, 
através de um movimento para influenciar na elaboração da Constituição 
Brasileira de 1988. A participação das mulheres camponesas em Movimentos 
por reivindicações de direitos denota uma mudança identitária e uma 

13  Baseada nos estudos de Jacques Derrida. (DERRIDA, 2004, p. 13).



326
Rosângela Angelin  |  Liane Marli Schäfer (Orgs.)

reconfiguração do seu papel bastante significativo. A partir dos movimentos 
das mulheres do campo, muitos dos direitos e garantias foram positivados, 
em especial na Constituição Federal de 1988, no mesmo sentido a teoria 
descentrada e paradoxal,

aplica-se diretamente à ação dos movimentos sociais, os quais têm como 
finalidade principal buscar o reconhecimento de direitos civis frente ao 
Estado e à própria sociedade, sendo mecanismos imprescindíveis para trazer 
à baila as desigualdades vivenciadas e, com isso, pressionar a desconstrução de 
identidades equivocadas e a construção de equidade nas relações sociais. Eles se 
organizam para resistir e desconstruir, a partir do contexto, das vivencias e das 
experiências, uma ideia tida como hegemônica. Tal exercício força a sociedade a 
buscar reconstruir uma nova forma de racionalidade e, consequentes ações que 
possibilitam uma interação maior, quebrando tabus e dogmas naturalizados. 
(HAHN; ANGELIN 2015, p. 72).

O cenário de dominação no campo pelo homem continua se fazendo 
presente nas práticas e relações de agricultura de hoje denotando uma relação 
de desigualdade entre homens e mulheres, baseada no poder, sendo que “é 
preciso uma abordagem transversal e multidisciplinar, que desenhe um quadro 
geral do papel feminino na sociedade e no caso particular do meio rural.” 
(MELO; DI SABBATO, 2009, p. 34). O uso do termo de divisão sexual do 
trabalho pode gerar uma subestimação de atividades realizadas por mulheres 
no âmbito familiar, o que contribui para um viés da invisibilidade do trabalho 
das mulheres. Portanto, é necessário ir mais adiante, já introduzindo a questão 
da classe, gênero, dos direitos de propriedade, do acesso à terra, da distribuição 
do poder na sociedade. (MELO; DI SABBATO, 2009, p. 34).

No cotidiano das mulheres no meio rural, na ótica de Fischer, elas 
estão em duas pontas do processo da cadeia de produção alimentar, bem 
como transformando os produtos no alimento. A sistemática abrange as 
atividades da lavoura e da casa, configurados como o espaço público e privado. 
São interdependentes e a constante transitoriedade entre os dois meios é 
inscrita numa relação: dominação/subordinação. Para a mesma autora, “o 
âmbito privado apresenta-se um sustentáculo do espaço público, legitimado 
como lugar de supremacia masculina.” (FISCHER, 2006, p. 193). Pode-se 
afirmar que o trabalho é o organizador da vida social na esfera agrícola rural 
e, também “É possível dizer que, no conjunto, existe uma certa articulação 
entre as diferentes atividades, entretanto o continuum de espaço de trabalho 
é realidade para as mulheres, uma vez que são elas que realizam as tarefas 
domésticas. (SILVA; PORTELLA, 2006, p. 142). 

Em relação ao âmbito público e privado da vida das mulheres 
agricultoras, ao que concerne “Na divisão social do trabalho, cabe ao homem 
o exercício da produção, da mesma forma que concerne à mulher o da 
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reprodução.” (FISCHER, 2006, p. 193). O homem, portanto, é a figura 
pública de representação daquele núcleo familiar trabalhador e, como chefe 
da família, é também chefe dos demais sendo declarado “naturalmente” o 
detentor dos recursos financeiros advindos da produção, tendo o poder 
de decisão sobre o uso dos mesmos e a distribuição entre o núcleo (se esta 
ocorrer). (SILVA; PORTELLA, 2006, p. 141-142).

O papel de labuta das mulheres na lavoura sempre foi excluído da 
possibilidade de ser valorado. O denominado trabalho (in)visível feminino 
no campo, de produção de alimentos para consumo, determina a segurança 
alimentar para muitas famílias, que inclusive chega a compor até 80% 
da produção para consumo próprio (autoconsumo) em diversos países. 
(FISCHER, 2006, p. 96). 

Ao que tange o perfil das mulheres do campo, elas têm importante 
papel na agricultura familiar, sendo elas responsáveis, em ampla parcela 
pela produção de alimentos com destino ao autoconsumo familiar, como já 
referido anteriormente, e por práticas de agroecologia e na reprodução de 
diversas sementes denominadas de crioulas, garantindo uma maior qualidade 
de vida para a família e o seio social comunitário, bem como a um manejo 
ambiental mais apropriado às pequenas unidades de produção familiares. 
Elas são mais de 14 milhões de mulheres no meio rural, o que representa 
aproximadamente48% da população destas áreas rurais. (BRASIL, MDA, 
s. a, p. 02). Assim, conforme Rubens Casara (2018) urge a necessidade 
de compreender em estudos futuros, “a omissão das maiorias diante do 
ataque aos seus direitos. Tentar entender por que se permitiu a emergência 
da pós democracia, essa forma aparentemente democrática que esconde o 
desparecimento dos valores democráticos.” (CASARA, 2018, p. 22).

Retomando nessa esteira a submissão das mulheres agricultoras e que 
vivem no meio rural, através desta divisão sexual e social do trabalho, também 
foi uma das tônicas que fez emergir os movimentos de mulheres camponesas 
que ainda buscam melhores condições de trabalho e reconhecimento na esfera 
rural e direitos de cidadania no Brasil. E em uma visão mais pessimista, Casara 
(2018, p. 24), uma sociedade que meramente preze pelo interesse individual 
faz falecer qualquer tentativa de projeto que vise uma coletividade, o que o 
mesmo nomina de “sem lei”. Porém em contrapartida, em uma percepção 
diferente Melucci (2001, p. 132-133), os movimentos sociais fazem preencher 
o teor das garantias e “restabelecendo, continuamente, suas fronteiras, 
impulsionando a participação além dos limites prefixados do sistema político, 
pressionando-o para a mudança”, necessariamente garantindo eficácia por 
meio de processos de mediação de atores e atrizes políticos. 
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5 Considerações finais

O estudo trouxe alguns dos desdobramentos sobre termos, como o 
uso do termo minorias, desigualdade e diferença, bem como o surgimento 
dos movimentos sociais principalmente a partir da década de 60 (os antigos 
movimentos) e os novos movimentos sociais da década de 80. Os últimos 
foram de grande relevância, pois muitas de suas pautas de reivindicações 
foram postuladas na nova Carta Constitucional de 1988, sendo atendidos 
como garantias e direitos fundamentais ou em capítulos próprios na própria 
Carta.

Denota-se que a partir da Constituição Federal houve uma 
desmobilização de grande parte dos movimentos sociais, sendo justificada 
pelas diversas hipóteses apresentadas no estudo, não atendendo apenas 
uma única das hipóteses levantadas, mas sim ao conjunto das mesmas. O 
Movimento Feminista é um movimento social de mulheres que perpassa por 
todos os períodos históricos da modernidade e contínua ativo até hoje, tanto 
em suas correntes ideológicas como em suas fases. 

Os movimentos sociais, com seus atores foram e continuam sendo 
importantes para a continuidade da mudança social, que visam melhores 
condições de vida e autonomia para as consideradas minorias sociais que em 
verdade são as maiorias em números na sociedade brasileira. Conforme visto, 
aos movimentos feministas e das mulheres agricultoras é possível se aplicar 
a lógica descentrada e paradoxal para a busca de sua emancipação frente 
ao poder patriarcal presente na sociedade contemporânea sob um intenso 
raciocínio logocentrista, que necessita ser descontruído.
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CAPÍTULO 18

MOVIMENTO ESCOLA SEM PARTIDO FRENTE 
AOS PRINCÍPIOS DA EDUCAÇÃO REPUBLICANA 

BRASILEIRA

                       Rafael Vieira de Mello Lopes1

1 Considerações iniciais

Se uma nação espera ser ignorante e livre num Estado de civilização, espera o que 
jamais existiu e jamais existirá. Osfuncionários de todo o governo têm propensão 
para dominar, à vontade, a liberdade e a propriedade de seus constituintes. Para 
estas não há depósito seguro senão nas mãos do próprio povo, nem poderão estar 
seguras sem informações. Onde a imprensa é livre e todo homem sabe ler, tudo 

estará em segurança. (JEFFERSON, 1979, p. 34).

A temática abordada diz respeito à polêmica do movimento Escola 
sem partido que surge no Brasil em 2004, idealizado pelo advogado 

Miguel Nagib/SP, com o fim de defender leis “contra o abuso da liberdade de 
ensinar”. Tal projeto chegou a se tornar projeto de Lei em 2016, apresentado 
pelo Senador Magno Malta (PR-ES), qual leva a denominação de (PL-193, 
2016), para ser incluído na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
(LDB), lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Em novembro de 2017, o 
PL-193 é retirado de tramitação pelo autor, a pedido do Movimento Escola 
Sem Partido. 

A questão em si de tal Projeto é que fere alguns dos princípios do 
republicanismo, em especial no que trata sobre a Educação Pública republicana, 
vez que proibir a manifestação dos professores dentro da sala de aula é um 
ato antirepublicano e antidemocrático, assim, neste artigo, pretendesse fazer 
uma retomada dos principais conceitos republicanos em relação à instrução 
e a educação pública, bem como destacar que tais princípios estão contidos 
dentro da constituição federal de 1988 e nas leis esparsas. Confirmando 
que o movimento escola sem partido, prejudica a liberdade de expressão o 
pensamento crítico de alunos e professores, e a manifestação do livre arbítrio, 
bem como restringe a educação/ instrução a uma mera repetição de conteúdos 
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que muitas vezes não retratam a realidade do povo brasileiro, mas condiciona-
os a aceitarem uma educação/ instrução parcial e duvidosa, fazendo com que 
o povo não aprenda a pensar, raciocinar, e formar opiniões com crivo crítico e 
lógico, assim, sendo facilmente manipulados.

Pensar republicanamente não tem compatibilidade alguma com 
partidarismo ou ideologia, mas pelo contrário, pensar republicanamente, 
está ligado ao pensamento crítico, a boa compreensão, do que é razoável e 
do que não é razoável, a ética, é a formação do aprender a pensar, a calma 
e a tranquilidade de refletir antes de decidir, negociar pontos de vista, 
crenças, posições e tradições. Assim, uma educação/instrução republicana, 
pedagogicamente deve tratar os temas polêmicos abertamente e defender 
os conceitos de uma sociedade aberta, plural e harmoniosa, para que a 
democracia seja respeitada. Assim, as premissas da escola sem partido, este 
movimento que se apresenta em propostas e projeto de lei pelo País tem como 
pano de fundo impedir uma possível “doutrinação” por parte dos professores 
e impedir o debate de gênero nas escolas. A metodologia utilizada é de caráter 
qualitativo bibliográfico, por meio de doutrinas, leis e artigos sobre o assunto.

O artigo é estruturado em seu desenvolvimento em três itens, o 
primeiro apresentará aspectos concernentes a república e a democracia; no 
segundo item analisar-se-á a educação republicana no contexto jurídico 
brasileiro e em um terceiro o movimento da escola sem partido no contexto 
republicano brasileiro.

2 Aspectos concernentes à república e à democracia

Uma perspectiva republicana e democrática consiste basicamente 
em tornar pública a responsabilidade pela condução das questões que 
dizem respeito a todos. Advém do respeito à igualdade de direitos e deveres, 
enunciados pela participação e aceitação de todos, bem como participantes 
ativos das decisões políticas que criam suas leis bem como a busca pelo bem 
comum. 

Ao se observar os conceitos de republica e democracia são evidente a 
proximidade que tais conceitos e trazem a ideia de liberdade na sua concepção 
mais digna, ou seja, a liberdade política, de poder participar de uma sociedade 
com voz e de poder fazer escolhas com as suas decisões a favor de todos e não 
de uma minoria. Assim, é através da educação/instrução que tais conceitos 
ganham vida, quando a educação tem características democráticas, onde todos 
do povo podem participar e republicanamente, quando todos podem opinar e 
participar na construção das leis que irão reger suas vidas em sociedade.
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Não se pode, pois, abstrair o papel da educação como um dos epicentros da 
construção da democracia e de práticas sociais que a preservem, tanto em 
relação ao desenvolvimento das sociedades, em virtude dos requisitos da 
produção e do trabalho, quanto em relação aos mecanismos participativos, em 
face do exercício dos direitos civis, políticos e sociais e das próprias lutas pela 
sua conquista, vigência e continuidade. (BRAYNER, 2008, p. 11).

Historicamente tanto à república como a democracia respectivamente 
como forma de governo e pratica governamental tiveram início e receberam 
maior destaque ao menos politicamente, na modernidade, especialmente 
no final do século XVIII, pós-revolução Norte Americana, onde a ideia de 
república e democracia bem cita Garcia, tomaram papéis fundamentais na 
história.

Nas sociedades configuradas após as Revoluções Americana e Francesa no século 
XVIII, a educação adquiriu status de assunto político de primeira grandeza e 
foi estabelecida como um direito básico e fator essencial para a efetivação dos 
princípios políticos das sociedades republicanas. Desde aí, debates e decisões 
políticas acerca dos propósitos da educação consolidaram a convicção de que os 
governos são responsáveis pela instrução pública; que as instituições escolares 
devem oferecer condições para que cada indivíduo desenvolva seus talentos 
sem contrapô-los às virtudes cívicas. Este texto rememora apostas oriundas 
do imaginário político-educacional das Repúblicas modernas, assim como 
considerações a respeito de impasses e de possibilidades atuais da instrução 
pública democrático-republicana. (GARCIA, 2009, p. 190).

Ribeiro (2001), diz que a democracia expressa o desejo por mais e que 
bem orientado este desejo se converte em direito à igualdade, de bens, de 
oportunidades perante a lei. Já a república consiste na necessidade de refrear 
estes desejos, respeitando assim o bem comum, que é o cerne do convívio 
social. Dizendo ainda que não há política digna que não seja republicana ou 
democrática.

O problema é que as duas vertentes não se conciliam facilmente. Se tendermos 
à democracia, o desejo de igualdade, e o desejo em geral, poderá inviabilizar 
o investimento de longo prazo, o respeito ao outro, a concentração. A própria 
conversão do desejo em direito é um elemento republicano. Contudo se 
enfatizarmos a república, poderá ser que o respeito à coisa pública se torne 
fim em si, e deixe de lado a igualdade: teremos uma república de juízes (ou 
promotores), sem o aquecimento que está na democracia. (RIBEIRO, 2001, 
p. 77).

Por outro lado, Žižek (2012), diz que apesar de termos instituições 
democráticas no mundo ocidental, elas são planejadas para refletir, pelo menos 
de forma grosseira, o desejo de transformação política dentro de uma dada 
nação. E que elas não têm por finalidade resolver o desejo de transformação 
de uma política global, nem mesmo controlar o que acontece fora de suas 
fronteiras. Dessa forma a democracia deve ser vista sobre certo receio de quem 
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a aplica e para quem é esta democracia? Žižek, diz que existe uma armadilha 
a denominada moldura liberal democrática da luta contra esses desejos. 
O objetivo (explícito ou implícito) é democratizar o capitalismo, estender 
o controle democrático para a economia por meio da pressão da mídia, 
inquéritos parlamentares, leis mais severas, investigações policiais honestas 
etc., etc. Porém, jamais questionar a moldura institucional democrática do 
Estado de direito.

Apesar destas dificuldades globais de se fazer o desejo da maioria é 
importante lembrar que um Estado democrático e republicano é ainda a 
melhor invenção do homem politicamente, vez que proporciona a liberdade 
de pensar de agir e se manifestar, de educar-se e aprender e de ensinar. 

Democracia é conforme Bobbio (1990), definida como o governo dos 
muitos, dos mais, da maioria, ou dos pobres (mas onde os pobres tomam a 
dianteira é sinal de que o poder pertence ao pléthos, à massa), em si é o governo 
do povo em contraposição ao governo de uns poucos. Neste sentido Jefferson 
(1979) lembra que os funcionários de todo, o governo tem propensão para 
dominar, à vontade, a liberdade e a propriedade de seus constituintes. Assim, 
não há depósito seguro senão nas mãos do próprio povo, nem poderão estar 
seguras sem informações. Onde a imprensa é livre e todo homem sabe ler, 
tudo estará em segurança. 

Por isto a educação é condição essencial para a vida de uma república, 
vez que é através dela que o povo democraticamente pode estar protegido, 
através de leis que garantem a igualdade de direitos, onde o bem privado 
não pode dirigir e ditar as regras do bem comum onde as leis dentro de uma 
república, são comuns aos cidadãos e por eles podem ser forjadas e revisitadas 
e através de uma educação pública republicana, a oportunidade de existir um 
lugar de manifestação da pluralidade de opiniões e às demandas de cidadania. 
Gramsci, sobre a crise escolar, já dizia:

Que a crise escolar que hoje se agudiza liga-se precisamente ao fato de que 
este processo de diferenciação e particularização ocorre de um modo caótico, 
sem princípios claros precisos, sem um plano bem estudado e conscientemente 
fixado: a crise do programa e da organização escolar, isto é, da orientação geral 
de uma política de formação dos modernos quadros intelectuais, é em grande 
parte aspecto e uma complexificação da crise mais ampla e geral. (GRAMSCI, 
1985, 117-118).

Assim, são de suma importância em um Estado democrático de 
direito as questões que tratam à educação republicana, porque é através da 
educação/instrução que se inicia a formação crítica e reflexiva dos problemas 
e das soluções a serem discutidas em sociedade no coletivo e pelo coletivo 
por diferentes pensamentos, diferentes vivencias e experiências e não por uma 



  337
Temas em Movimentos Sociais e Direitos Humanos

minoria, bem como as liberdades civis e políticas passam a ser questionadas, 
por uma visão de educação mais democrática e republicana. 

3 Educação republicana no ordenamento jurídico brasileiro

Sobre a educação republicana no ordenamento brasileiro será abordado 
aqui às questões da educação formal. Assim, importante conceituar o que é 
educação?

Este estudo ultrapassa as meras expectativas de conceituar a educação 
dentro da instituição republicana. Educação não é e não se fecha em 
algumas disciplinas ou em movimentos filosóficos de educação, mas na 
busca de um pensamento crítico do cidadão que deve obedecer e defender 
as leis republicanas e conhecê-las, para que não sejam vítimas de nenhuma 
doutrinação ou dogmatismos, bem como obrigado a seguir determinado 
método ou pensamento totalitário, mas que o homem seja informado, o 
porquê e o que se busca em um Estado republicano ao que se refere a educação 
e informar, que ela é o espaço da manifestação dos diferentes, da valorização 
e acima  de tudo do ser humano, dos valores da igualdade, da liberdade e 
fundamentalmente da humanidade.

Estudar e fazer parte de uma educação republicana é estar informado, 
sobre os efeitos de uma democracia e de uma aristocracia. É estar informado 
dos acontecimentos das mais diversas tradições humanas. Não se quer 
solucionar todos os problemas da sociedade com a implantação de uma 
educação republicana, mas sim dar a oportunidade do homem republicano, 
estar optando por um mundo melhor, o mundo do bem comum.

O filosofo da educação Dewey (1952) é incisivo em afirmar que 
“Educar-se é crescer, não já no sentido puramente fisiológico, mas no sentido 
espiritual, no sentido humano, no sentido de uma vida cada vez mais larga, 
mais rica e mais bela em um mundo cada vez mais adaptado, mais propício, 
mais benfazejo para o homem.”  

Os grandes conceitos e teorias estão espalhados pelo mundo e a 
forma de traduzirmos o currículo da educação republicana pode ser usada e 
adequada a qualquer tipo de educação. E é através de críticas das mais diversas 
teorias pré-dispostas que se estará dando vida ao pensamento republicano, 
onde é possível repensar todas as possibilidades sobre a formação do homem 
no mundo. Dewey (1952) define a educação como o processo de reconstrução 
e organização da experiência, pelo qual lhe percebemos mais agudamente 
o sentido, e com isso nos habilitamos a melhor dirigir o curso de nossas 
experiências futuras. Desta forma Dewey, afirma que a educação é fenômeno 
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direto da vida, tão inelutável como a própria vida. 
A contínua reorganização e reconstrução da experiência pela reflexão 

constitui o característico mais particular da vida humana, desde que emergiu do 
nível puramente animal para o nível mental ou espiritual. Essa reconstrução – 
em que consiste a educação – tem por fim imediato melhorar pela inteligência 
a qualidade da experiência. Analisando-a mentalmente, percebendo as relações 
que ela nos desvenda, ganhamos os conhecimentos necessários para dirigir, 
com mais segurança, nossas experiências futuras. (DEWEY, 1952, p.10).

Assim, a educação desde o século XVIII, sempre foi e continua sendo 
de suma importância para o desenvolvimento humano e social de qualquer 
comunidade. Podemos discutir os assuntos republicanos com crianças e 
adultos, sobre o olhar do informar. Não há como esconder que na vivência do 
pensamento humanista, problemas sociais como a escravatura e a intolerância 
religiosa eram constantes e continuam sendo, mesmo em Estados que se dizem 
republicanos. E é desse ponto de vista que se vê a necessidade de analisar a 
república a luz da educação.

Dore (2018) lembra que nas palavras de Antônio Gramsci, de nada 
valiam os direitos conquistados com a ampliação da democracia, como o 
direito político do cidadão escolher seus dirigentes e poder ser dirigente se 
as massas tinham dificuldades de se organizar politicamente e lhes faltavam 
elementos conceituais para criticar seus governantes. A educação pública é 
um bem em detrimento, visto que está mais valorizado hoje como um bem 
de consumo do que um direito de acesso de todos, evidenciando a crise da 
educação republicana no Brasil. E como bem de consumo se assim for vista, o 
Estado não consegue prover, mas oferecer a educação, acabando esta, ficando 
delegada a instituições particulares de ensino.

Quando dentro do Estado grupos impõe, suas verdades, de modo 
parcial sem dar a oportunidade ao educando conhecer outras vertentes do 
saber, a educação republicana está em crise. Teixeira (1957) lembra bem que 
para se falar de educação é importante fixar um ponto de partida quanto ao 
exame da educação escolar, antes do estabelecimento das aspirações modernas 
da escola universal para todos, que foram proclamadas, na Convenção 
Revolucionária Francesa como um novo estágio da humanidade. 

Antes desse período, toda educação escolar consistia na especialização 
de alguém, cuja formação já fora feita pela sociedade e em rigor pela “classe” 
a que pertencia nas artes escolares, que mais não eram que tipos especiais de 
ofícios intelectuais e sociais. A sociedade formava os homens nas próprias 
matrizes estáveis das “classes” senão “castas”, instituições que incorporavam a 
família e a religião com as suas forças modeladoras e adaptadoras. Formado 
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assim o homem, as aprendizagens mais específicas, relacionadas com o 
trabalho, se faziam pela participação direta na vida comum, ou, no caso do 
artesanato, pelo regime do mestre e aprendiz nos ateliers e oficinas da época. 
(TEIXEIRA, 1957, p.10).

Quando a convenção Francesa pensou a educação, Teixeira (1957), não 
se pensava tanto em universalizar a escola existente, mas uma nova concepção 
de sociedade, em que privilégios de classe de herança não existissem e que o 
indivíduo pudesse buscar, pela escola, a sua posição na vida social em uma 
sociedade moderna e democrática. Neste sentido, o autor lembra ainda 
que só muito lentamente é que a escola comum se emancipou dos modelos 
intelectuais para dar lugar à escola moderna, prática e eficiente, com um 
programa de atividades e não de “matérias”, iniciadora nas artes do trabalho 
e do pensamento reflexivo, ensinando o aluno a viver inteligentemente e a 
participar responsavelmente da sua sociedade.

Apesar da questão da educação republicana ter sua formação na 
modernidade principalmente pós-final do século XVIII, muitas destas 
conquistas ainda permaneceram como grandes lacunas, por que a modernidade 
apesar de sua importância no que tange ao ideal republicano, e aos valores 
legados pela tradição de direito e sobre a educação/instrução republicana, 
muitas lacunas ainda permanecem abertas, além de alguns retrocessos na 
educação republicana. Neste caso, o surgimento de novos movimentos 
intolerantes ao diferente, intolerantes ao outro, ou mesmo as questões já 
estabelecidas pela república.  Assim, é bom lembrar que a atual legislação 
brasileira, em especial a Constituição Federal Brasileira de 1988, segue muito 
dos ideais republicanos, bem como em seu artigo 205, que estabelece o 
pleno desenvolvimento da pessoa, o preparo para o exercício da cidadania e a 
qualificação para o trabalho, preocupação afinada com os direitos e garantias 
fundamentais.

O artigo 206 da Carta Constitucional traz os princípios da educação, no 
inciso II, a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, 
a arte e o saber; e no inciso III o pluralismo de ideias e de concepções 
pedagógicas. A Lei de Diretrizes e Bases da educação Nacional na mesma 
sintonia da Constituição em seus artigos 2º e 3º reiteram os princípios do 
artigo 206 da Constituição Federal e acrescentam o respeito, à liberdade e 
apreço à tolerância. 

A lei 13.005/2014 – Plano Nacional de educação-, estabelece em seu 
artigo2º, incisos III e X, como diretrizes do plano nacional de educação, 
respectivamente, a superação das desigualdades educacionais e a difusão dos 
princípios da equidade, do respeito à diversidade e a gestão democrática da 
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educação. Assim, todas as leis, infraconstitucionais, também são regidas por 
uma inclinação republicana constitucional. Mesmo assim, a lei em si não 
ensina, ela é um ato político, lembrando Arendt (2000) que às instituições 
políticas, ainda que tenham sido superiormente elaboradas, não tem existência 
independente, elas estão sujeitas e dependem de outros sucessivos atos para 
subsistirem, pois o Estado não é um produto do pensamento, mas sim uma 
ação.

O caráter laico da escola republicana protege o professor das doutrinas 
religiosas impostas e dos governantes de plantão, mas também protege as 
crianças das crenças e ideologias dos professores (que deveriam protegê-las da 
exclusividade das verdades familiares).

Para Paulo Freire (1999) lembra que a escola tem uma função 
conservadora, já que reflete e reproduz injustiças da sociedade. Mas, ao mesmo 
tempo, é uma força inovadora, já que o professor tem uma autonomia relativa. 
Assim, o educador tem um papel político-pedagógico destacado, já que não 
existe educação neutra. Esta ação na educação republicana é feita por professores, 
habilitados para tal função, habilitados e diplomados sob a autorização de um 
estado republicano, mas que enfrentam diariamente obstáculos que muitas 
vezes a própria lei e ou os legisladores por desconhecimento ou falta de 
sensibilidade, criam abismos imensos para o acesso de uma educação plural e 
republicana. 

Ou seja, atualmente o Brasil, tem como polêmica a denominada 
escola sem partido, em que as questões criadas bem como os direitos pré-
estabelecidos desde a modernidade, e os direitos republicanos garantidos 
como Fundamentais na Constituição Brasileira de 1988 e na legislação esparsa 
sobre educação, assim como direitos aceitos em tratados, como os Direitos 
Humanos, são colocados em segundo plano, senão desrespeitados, bem como 
os profissionais que trabalham com a educação são atingidos na garantia do 
livre pensamento e da liberdade de expressão, uma vez que o ambiente escolar 
é o ambiente de discussão de ideias de posicionamentos, de antagonismos de 
aprendizado e da formação do espírito crítico como os modernos do final do 
século XVIII, na América e na França que tanto lutaram para que a educação 
republicana fosse o fator essencial e libertador da formação cidadã.

4 O movimento da escola sem partido no contexto republicano 
brasileiro

O programa Escola sem Partido foi idealizado em 2004, pelo advogado 
Miguel Nagib/SP com o fim de defender leis “contra o abuso da liberdade 
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de ensinar”. Em2014 o Deputado Flávio Bolsonaro propõe o Projeto na 
Assembleia Legislativa do Estado do RJ, e Carlos Bolsonaro na Câmara de 
Vereadores do RJ. Depois disso se espalha pelo País.

Em 2016, Magno Malta (PR-ES) apresenta ao Senado na forma do 
Projeto de Lei nº 193 (PL-193, 2016), para ser incluído, na Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional (LDB), Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 
1996. Em novembro de 2017, o PL-193 é retirado de tramitação pelo autor, 
a pedido do Movimento Escola Sem Partido, dias antes de ser debatido pela 
Comissão de Educação, Cultura e Esporte, que já acenava por sua rejeição. A 
ideia foi retirá-lo de votação e esperar ser aprovado primeiramente na Câmara 
dos Deputados para então chegar ao Senado com mais força. 

A questão do projeto de Lei 193/2016,conforme a carta aberta do 
Coordenador do Fórum Nacional de Educação, em 30 de maio de 2016 
é que as “proposições tais como as denominadas “Escola sem partido” e 
“Escola livre“, são iniciativas, no limite, intimidatórias e contrárias ao livre 
pensamento e à liberdade de expressão, à promoção dos direitos humanos 
e ao reconhecimento das diversidades nos espaços educativos. Ademais, a 
maioria das organizações que integram o Fórum Nacional de Educação já se 
posicionaram contra o projeto “Escola sem partido.” 

Tais prerrogativas de proibir a liberdade de expressão chegaram ao 
ponto crítico quando a rede mundial de computadores foi invadida por 
canais de denúncia para os professores que fizessem “manifestações político-
partidárias ou ideológicas” em sala de aula, sendo esta, uma posição unilateral 
e antirrepublicana, pois a república como concebida na Constituição de 1988, 
não proíbe a livre manifestação, pelo contrário. Gabatz (2018) muito bem 
lembra que “a ESP não leva em conta o caráter de um regime democrático, 
que se manifesta na liberdade de expressão e na pluralidade de ideias, para que 
o educando, ao deixar a escola, tenha conhecimento acerca das diversas opções 
teóricas para depois realizar a sua caminhada de maneira ética, autônoma e 
cidadã.”

Mas qual o lugar de fala do professor em sala de aula, sendo que o 
professor é o intervalo entre o aluno e os saberes, como restringir informações 
em um espaço democrático de direito que é a sala de aula?

Nesta ceara é importante lembrar que os movimentos em prol da 
educação, bem como os movimentos que lutam pela valorização das normas 
constitucionais, são os que estabelecem a resistência a projetos como o da 
escola sem partido. Sobre os movimentos sociais é importante frisar que 
surgem da união do povo e tem como princípios a democracia e o respeito às 
leis republicanas.
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Quando se fala em movimento social, refere-se, geralmente, a um fenômeno 
coletivo que se apresenta com uma certa unidade externa, mas que, no seu 
interior, contêm significados, formas de ação, modos de organização muito 
diferenciados e que, frequentemente, investe uma parte importante das suas 
energias para manter unidas as diferenças. (MELUCCI, 2001, p.29). 

Desta forma erroneamente pode-se chamar de Movimento escola sem 
partido, pois, não se vislumbra um fenômeno coletivo, ou até mesmo uma 
forma de organização, pelo contrário, se demonstra unilateral e desorganizado, 
bem como sem levar em conta a opinião dos diferentes, o que o caracterizaria 
como um movimento. Melucci (2001) lembra bem que “só a partir de uma 
teoria que dê fundamento à especificidade e a autonomia do agir social coletivo 
ganha significado um campo de conhecimento que assume como objetivo os 
movimentos sociais.”

Por isto, só surge um movimento da pluralidade, da diversidade, de 
um reconhecimento mútuo das diferenças, pois, existe uma multiplicidade 
de atores e de interesses, envolvendo questões conflituosas, o que não ocorre 
no movimento escola sem partido, onde não há o respeito mútuo com os 
professores, pelo diálogo a liberdade e a pluralidade. Ademais, o discurso 
retroage a tempos em que não se tratava nem se discutia sobre tolerância, 
direitos humanos ou igualdade no Brasil, sendo mais claro tratar-se de um 
“movimento” com interesses privados, ou determinados grupos de interesses:

É importante destacar que a visão acerca de uma escola do pensamento único, do 
controle ideológico, da difusão dos interesses de alguns e de uma visão de mundo 
pouco afeita ao contraditório, que combate a pluralidade, a multiplicidade de 
experiências, o diálogo e a partilha, tem sido o objetivo dos grupos empresariais 
que avançam sobre a educação no Brasil nos últimos tempos. Nessa lógica, são 
menosprezados os sujeitos, as práticas, cotidianas, desejos, sonhos e utopias. 
Educandos e educadores acabam sendo transformados, de acordo com esta 
dinâmica, em dados, estatísticas, relatórios. Pior, é com base nestes dados que se 
busca definir as competências de educadores, o fechamento de escolas ou salas de 
aula, a elaboração de cadernos didáticos a serem aplicados, em geral, de maneira 
padronizada. (GABATZ, 2018, p. 333).

Então, a função de um movimento deveria ser conforme Melucci 
(2001), o de mobilização de um ator coletivo, que se define por uma 
solidariedade específica, que luta contra um adversário para a apropriação e 
o controle de recursos valorizados por ambos. Mas o que é evidente é que o 
MSP, não tem um adversário, mas uma criação deturpada dos elementos que 
constituem o processo de escolarização, criando no imaginário comum, uma 
neutralização do ensino que não existe e jamais irá existir, por que todos os 
indivíduos estão impregnados de suas próprias experiências das mais diversas 
visões de mundo, como bem lembra Freire:

toda prática educativa demanda a existência de sujeitos, um que, ensinando, 
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aprende, outro que, aprendendo, ensina, daí o seu cunho gnosiológico; a 
existência de objetos, conteúdo a serem ensinados e aprendidos; envolve o 
uso de métodos de técnicas, de materiais; implica, em função de seu caráter 
diretivo, objetivo, sonhos, utopias, ideias. Daí a sua politicidade, qualidade que 
tem a pratica educativa de ser política, de não poder ser neutra. Especificamente 
humana, a educação é gnosiológica, é diretiva, por isso política, é artística 
e moral, serve-se de meios, de técnicas, envolve frustrações, medos, desejos. 
(FREIRE, 2018, p. 68).

Até mesmo a ideia do nome “escola sem partido” aparenta a quem 
não conhece que se estaria retirando partidos políticos de dentro da escola, 
sendo que o que verdadeiramente se propõe tal projeto é a negação do caráter 
republicano da educação, sendo contrária a ideia original de qualquer conceito 
que se tenha sobre movimento.

Tal projeto ao ferir os princípios republicanos e democráticos como a 
laicidade, na qual o Estado lutou tanto para conquistar a libertação das ideias 
religiosas, que conforme a tradição, deixaram claras as perseguições religiosas 
lá da idade média, em que o Estado não respeitava as diferenças, bem como 
os diferentes, a questão do caráter republicano da instituição escolar com o 
respeito do convívio dos aprendizados vindo das mais diferentes famílias, 
qual passa ser ignorado completamente no projeto, desconsiderando que 
a sociedade em si é plural e democrática. Gabatz (2018) lembra que o não 
respeito aos direitos fundamentais, fica evidente que o MSP, ao proibir que 
o ambiente escolar seja espaço de construção coletiva e plural, fomenta a 
perpetuação de tabus e paradigmas de segregação. 

O sobre o ensino conforme a Constituição Federal brasileira de 1988 
em seu artigo 206, inciso II, é claro em afirmar que o ensino será ministrado 
com base em princípios que garantam a liberdade de aprender, ensinar, 
pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber, bem como em seu inciso 
terceiro, defende o pluralismo de idéia. Por si só tal projeto já deveria ter sido 
descartado e considerado inconstitucional. 

5 Considerações finais

Conclui-se que o projeto de lei “escola sem partido”, primeiramente 
não resulta de um debate plural da participação de todos e que por isto não 
pode ser denominado nem considerado como um movimento. Segundo, 
no que tem de defensável, não inova em relação ao caráter laico da escola 
republicana, mas vai contra o Estado laico, quando dá preferência a grupos 
religiosos, que apoiam o governo e desdenham as demais religiões. Terceiro, 
no que acrescenta não só é problemático, como põe em risco as virtudes da 
legislação vigente, desconstruindo uma legislação que foi legalmente pensada 
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por um coletivo.  
Ademias, o projeto proíbe a liberdade didático-pedagógica, banaliza 

os problemas da educação, impede a formação cidadã, incentiva a censura, 
a criminalização e intimidação dos/das professores/as, institucionaliza 
preconceitos e potencializa a violência, inibe o desenvolvimento do 
conhecimento científico e nega os saberes do estudante. E concluindo que deve 
ser considerado um projeto antirepublicano, por defender interesses privados, 
parciais e isto, fere os princípios, os ideais e os valores da educação republicana 
ferindo assim, e indo de encontro com as garantias constitucionais. 

Então a conclusão a que se chega nesta crítica, é que o Projeto de Lei nº 
193/2016 é inconstitucional. E que existe um conflito velado aos princípios 
republicanos, entre eles, o princípio da liberdade política.

Enfim, o projeto subverte a atual ordem constitucional por inúmeras 
razões: confunde a educação escolar com a educação fornecida pelos pais e, 
com isso, o espaço público e privado, impedem o pluralismo de ideias e de 
concepções pedagógicas, negando a liberdade de cátedra e a possibilidade 
ampla de aprendizagem, contrariando o princípio da laicidade do Estado e os 
direitos previstos na Constituição brasileira de 1988. 
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CAPÍTULO 19

DIREITOS SOCIAIS, COOPERAÇÃO E 
SOCIEDADES PROPOSITIVAS – UM (RE)

COMEÇO

Roberto Laux Junior1

1 Considerações iniciais

A promessa constitucional brasileira da socialidade, feita em 
1988, perdeu força, está ofegante, cambaleante, e sob o jugo da 

desconfiança, apresentando-se, hoje já, incrivelmente, como alguma teimosia 
contra majoritária.

Pode ser pessimismo, ou ousadia acadêmica, mas a perplexidade, 
neste estado de coisas, é inevitável, na medida em que, ao desapego entre o 
direito e os fluxos concretos da vida, a redução de desigualdades (fundamento 
republicano constitucional de 1988, art. 3º, III), no Brasil, liquefez-se. Cedeu 
espaço e foco, fissurando a desejável linha paralela entre a constitucionalidade e 
a realidade, e o estado de segmentação da sociedade, agudizado pelos discursos 
de ódio e pela desorientação individualista e fetichista das redes sociais, 
separa a tudo e a todos, e afasta-nos da possibilidade de reunião e reflexão 
sobre um objetivo comum. A histórica crise sanitária, econômica e social de 
2020 acentuou ainda mais essa constatação, e transpareceu a fragilidade das 
instituições políticas brasileiras.

Os planos e metas, com escassas exceções, resumem-se a vidas em seu 
singelo universo solitário. O barco, que conseguimos construir com alguns 
restos de luta, como esta que se trava nos bancos acadêmicos, não tem 
itinerário, carta de navegação, nem timoneiro e, por isso mesmo, é levado 
pelas ondas, para lá e para cá. Os sonhos, ao lembrar o poeta, não se sonham 
mais juntos. Logo, estão mais longe de se tornarem realidade.

As identidades comunitárias, e a força de luta e de reconhecimento que 
se formava a partir delas, estão em processo de pasteurização, provocado pelo 

1 Mestrando em Direito pelo Programa de Pós-Graduação stricto sensu – Mestrado e Doutorado 
em Direito da Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões (URI), campus 
Santo Ângelo/RS. Professor de Direito Civil da FEMA, Santa Rosa. Juiz de Direito.
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desestímulo, às vezes velado, às vezes explícito. Separar é a melhor forma de 
destruir. As causas são rasas e imediatas. Passeatas nas ruas, hoje, não são mais 
por conta de democracia ou direito de expressão e igualdade, com raras exceções. 
São por rejeição a projetos, são por ódio, são por desconfiança, e algumas 
vezes clamando por retrocessos, quando podem ver-se, aqui e ali, pedidos de 
intervenção militar, como é o caso dos movimentos que, supostamente, têm 
por causa o combate à corrupção. Mas a negação da Constituição não é uma 
forma de corrupção?

Contraditoriamente, o Direito só é na medida em que proporcionar 
expectativas concretas de normatividade. A negação da cooperação social 
para o alcance dos objetivos constitucionais é, pois, claramente, a negação 
do próprio sistema jurídico. Pior, é o resumo, de sua concretude, a um álibi 
teórico de justificação postergado, sem vias palpáveis de defesa. Uma dinâmica, 
portanto, de engessamento das estruturas de luta nas sociedades.

Não é essa a promessa constitucional. O imobilismo e o congelamento 
das possibilidades e aspirações, de grupos sociais que trafegam lateralmente 
nas perspectivas de acesso a direitos, atropela por inteiro a normatividade 
constitucional, relegando-a a um simbolismo retórico e imaginário, justamente 
porque ela serve, ao menos em nível teórico, para estabelecer mecanismos de 
vazão e transformação, no sentido de acesso a direitos, erradicação da pobreza 
e marginalização e redução de desigualdades.

Assim é que a Carta Republicana de 1988tem um texto sistematicamente 
edificado sobre um plexo de direitos sociais, aos quais se atribuiu eficácia 
direta e mecanismos de defesa coletiva, como ocorre em poucas constituições 
contemporâneas. Assim são, por exemplo, os catálogos dos art. 6º e 7º, e 
os direitos à saúde (art. 196) e à educação (art. 205), para cuja tutela foram 
previstas formas de ações coletivas, com legitimidade, por exemplo, de 
Associações, do Ministério Público e da Defensoria Pública (arts. 129 e 134).

Entretanto, claramente, essas tutelas, conquanto dotadas de potencial 
de instrumentação (Leis nºs 7.347/1985 e 8.078/1990) não ganham tráfego 
nos Tribunais, por falta de iniciativa, por descrença, pelo desestímulo à busca 
coletiva de direitos, e pela resistência escancarada, por exemplo, da União, 
dos Estados, e das concessionárias de serviços públicos, que estão muito mais 
preocupados com disputas de poder político e econômico, e temem a ameaça 
de intervenção judicial em suas decisões políticas, guiadas por objetivos 
divorciados da proposta da socialidade.

No mesmo sentido, no ambiente de debate democrático, em especial 
no Congresso Nacional e na chefia do Executivo Federal, a sabotagem é clara, 
como se pode verificar, por exemplo, no veto ao art. 333 do CPC, que previa 
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um mecanismo eficaz de conversão de tutelas individuais em coletivas. As 
portas da justiça, assim, para os movimentos sociais, estão cerradas, e as frestas, 
poucas, e finas que se tentou abrir, são vedadas com cola durepox, quando se 
imagina algum “vazamento”.

Ou seja, o Poder Judiciário Brasileiro, como organização, é o espelho, 
o reflexo e o resultado de uma ideologia individualista e segmentária, porque 
as formas de tutelas coletivas, que pressupõem a cooperação e a comunhão, 
são tratadas como primos pobres no processo civil pátrio. E, nessa linha, 
ingressamos em uma região perigosa, consistente na dissolução e neutralização 
da capacidade de cooperação, e daí o estado de anomia (DURKHEIM, 2016), 
que consolida uma realidade de distopia entre o pacto social estabelecido e as 
verdadeiras vontades subjacentes que dominam o tecido social brasileiro. Ou 
seja, estamos negando, em face de arranjos desenvolvidos lateralmente à nossa 
vontade constitucional, os rumos de socialidade que afirmamos enquanto 
nação, e, pior, perdendo a força para buscar a reafirmação.

Mas onde, afinal, saímos do mar sistêmico, verde e vivo, da constituição 
e entramos em um rio barrento, poluído e estreito que não desemboca em 
lugar algum? Onde foi que chegamos em uma, aparentemente, irreversível 
mitigação de nossa possibilidade de erguer pontes para o tráfego da socialidade, 
e a realização coletiva de direitos prometidos aos vulneráveis da nação, que, 
por acaso, são pelo menos 80% de toda nossa população? E onde está, nesse 
emaranhado, o direito, o direito que temos e conseguimos, incapaz, por 
exemplo, de constranger, em larga escala, ao estabelecimento de políticas 
públicas eficazes, decorrentes de uma decisão racionalmente justificável de 
alocação de recursos públicos?

Pretende-se, aqui, apresentar algumas inquietações que decorrem da 
observação dos contornos das instituições jurídicas brasileiras, e da dissociação 
entre elas e os movimentos de cunho social, capazes, em tese, de solidificar uma 
alteração de visão. Ou seja, examinar e apontar, em nível dialético, algumas 
das razões pelas quais estamos olhando para o coletivo, se é que ainda estamos, 
com olhos, míopes, do individual. As motivações subliminares ou explícitas 
que nos relegaram a uma vergonhosa selvageria institucional, uma atmosfera 
de desconfiança, o que induz a paralisação das mobilizações efetivas de caráter 
coletivo, e o emprego vigoroso de suas formas de tutela.  

2 A Disfuncionalidade da cooperação, a crise de confiança e os olhos 
do individual

O estado moderno privilegiou, a partir do final do século XVIII, 
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a liberdade, a qual se edificou entretanto, sobre um pressuposto de 
individualidade. O liberalismo, a propósito de impor limites gerais à 
atuação do estado, inclusive com as bandeiras, tipicamente liberais, dos 
direitos humanos, impôs uma tentativa de equilíbrio complexo entre as 
possibilidades de expansão da classe mercantil e a realização de direitos 
sociais dos vulneráveis. A evolução, apressada e soluçante, desse modelo, dois 
séculos após, em especial com a potencialização da revolução tecnológica do 
século XX, resultou, em nível mundial, em uma assustadora acentuação das 
desigualdades e da concentração de riquezas em mãos de um número cada vez 
menor de privilegiados.

Pensar, portanto, no mundo de nossos dias, em uma teoria de estado 
de direito, capaz de promover redução de desigualdades, ainda segundo 
esse paradigma, apresenta grandes problemas. E um deles é justamente o 
sufocamento do debate social e político sobre a efetividade de tratamento 
de demandas coletivas públicas, através de instâncias democráticas diretas da 
sociedade.

A ameaça do capitalismo globalizado, hoje e sempre, portanto, 
é justamente a de retenção e migração dos recursos necessários a uma 
redistribuição de realinhamento social. O debate político nacional, assim, 
transmudou o foco institucional para questões de cunho individual, como a 
disputa de espaços de poder, e a prevalência das questões partidárias.

A teoria econômica, que vem colonizando o direito, por mais evoluída, 
não apresentou soluções, justamente porque está atrelada a um pressuposto 
equivocado e atrasado, edificado ainda no século XVIII, ou seja, a relegação 
da socialidade a plano de contingência ocasional, à posição de coadjuvante, 
ou de esquecimento.

Anotava Habermas:
Será que uma teoria dos direitos, de orientação tão individualista pode dar 
conta das lutas por reconhecimento nas quais parece tratar-se sobretudo da 
articulação de afirmação de identidades coletivas? Uma constituição pode 
ser entendida como projeto histórico que os cidadãos procuram cumprir 
a cada geração. No estado democrático de direito, o exercício do poder 
político está duplamente codificado: é preciso que se possam entender tanto 
o processamento institucionalizado dos problemas que se apresentam quanto 
a mediação dos respectivos interesses, regrada segundo procedimentos claros, 
como efetivação de um sistema de direitos. Mas nas arenas políticas, quem se 
defronta são agentes coletivos, que discutem sobre objetivos coletivos e acerca 
da distribuição dos bens coletivos. (HABERMAS, 1997, p. 238).

A capacidade de cooperação, assim, como traço civilizatório 
definitivo, é condição para a realização de obras em benefício geral, como 
o estabelecimento de instituições democráticas sólidas, movimentos sociais 
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expressivos e associações publicamente atuantes, e decorre justamente da 
fides, fé ou confiança, que os indivíduos depositam nessas criações sociais, que 
refletem o imaginário social coletivo.

Essa necessidade do outro, em sociedades funcionais, e cujas 
constituições refletem um pacto com medidas concretas de tráfego jurídico, 
pode potencializar, de modo equilibrado, o caminho natural de crescimento do 
capital social de uma comunidade. Para que isso ocorra, é necessária a referida 
iniciativa organizada e eficaz de coletividade, a qual decorre de compromissos 
morais de caráter altruísta, cuja repetição sucessiva, pelas práticas individuais 
e coletivas, estabelece tradições de segurança e justa expectativa de que a 
conduta do outro corresponderá ao ideal esperado.

E esse funcionamento ocorre justamente porque, na sustentação de 
uma moralidade subjetiva sólida, as condutas que produzem fluxos sociais 
positivos são adotadas independentemente da coerção anunciada pelo direito. 
A iniciativa, pretende-se demonstrar aqui, não deve ser do direito, mas sim 
da capacidade de mobilização social. O papel das instituições jurídicas, nessa 
perspectiva, é viabilizar o fluxo instrumental e as tutelas dinâmicas para esses 
movimentos, fazendo com que não existam bloqueios ao acontecimento das 
decisões coletivas e sua efetiva tutela.

Logo, ainda que se aceite a modernidade, em países de maior dimensão 
populacional e complexidade organizacional, como potencialização da 
individualidade, com a fragilização da consciência social coletiva (GIDDENS, 
2003, p. 123), salienta-se a necessidade de construção de uma dinâmica moral 
sólida e projetada na coletividade, a qual, relembrando KANT (2007), não 
pode decorrer, unicamente, de uma imposição externa, aqui criticada como 
o recurso insistente e sucessivo à disciplina do direito, de delineamentos 
individuais, e, portanto, de forma simbólica, porém sem a base de sustentação 
e força representada pelo movimento efetivo da sociedade.

Essa razão voluntária, ainda que individual, porém consciente da 
necessidade do outro, é que vai fomentar o investimento individual nos 
objetivos sociais, como, por exemplo, o surgimento de fundações, públicas 
ou privadas, com objetivos educacionais, ou de instituições e movimentos 
sociais que ponham em constrangimento a insuficiência e ineficácia das 
políticas públicas de redução de desigualdades. Elas é que estariam aptas, 
por excelência, à produção de capital social, e possibilitariam, com base 
na confiança, antes da intervenção do direito, uma harmonização entre as 
perspectivas de visão unitária egocêntrica e a compreensão de um corpo social 
com escopos altruístas:

Num sistema de reciprocidade, todo ato individual geralmente se caracteriza 
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por uma combinação do que se poderia chamar de altruísmo a curto prazo e 
interesse próprio a longo prazo: eu te ajudo agora na expectativa (possivelmente 
vaga, incerta e impremeditada) de que me ajudarás futuramente. (PUTNAM, 
2002, p. 182).

Trata-se da vontade qualificada, como juízo de moralidade imperativa, 
que constitui o pensamento central de KANT, e, talvez, uma das maiores 
conquistas do pensamento filosófico e político mundial. Ou seja, a vontade, 
como fator psicológico subjetivo, é muito maior e mais decisiva do que a 
imposição do direito, porque justifica, justamente, a realização de ações 
socialmente produtivas, ainda que longe da força coercitiva das instituições 
jurídicas estatais, como o Poder judiciário:

La autonomia de la voluntad es el único principio de todas las leyes morales 
y de los deberes que les convienen; por el contrario, toda heteronomia del 
arbitrio, no solo no funda obligación alguna, sino que mas bién es contraria a 
su principio y a la moralidad de la voluntad. (KANT, 2007, p. 52).

O exemplo mais significativo aqui examinado é o cooperativismo, 
muito citado no estudo de caso realizado por PUTNAM (2002, p. 158), como 
produto social das repúblicas mais desenvolvidas na Itália moderna. O recurso 
a esse trabalho coletivo tem justamente esse viés, e pressupõe, portanto, uma 
adesão voluntária decorrente da segurança no cumprimento das obrigações 
respectivas, por todos os integrantes do grupo, antevendo-se que o direito 
atuará apenas de maneira residual.

Parte-se, assim, de uma ideia de alteridade como modo de ser no 
mundo, psicologicamente estabelecido, de maneira difusa e costumeira, em 
sociedades mais evoluídas. Pressupõe a postura mental do indivíduo, conforme 
lição de Ricardo Salas Astrain:

Hablar de alteridad significa, antes que nada, incluir la ética em el pensar. La 
relacion para com el otro se realiza em la forma de bondad, que se llama justicia 
y verdad y que se concretiza historicamente en una infinita experiencia de 
transcendencia, como solidariedad y responsabilidad por el otro. (ASTRAIN, 
2005, p. 2).

 No tráfego econômico, de modo muito marcante, assim como a sua 
projeção mercadológica, a incerteza, decorrente da mitigação do potencial de 
confiança, é altamente danosa, e torna mais caro e mais arriscado o alcance 
do benefício recíproco esperado nas relações sociais. Essa desintegração, em 
sociedades disfuncionais, acaba por refletir uma característica da modernidade, 
potencialmente agravada pela acentuação do individualismo, e da concentração 
de capital e aumento das desigualdades.

No Brasil, detecta-se claramente que a desconfiança recíproca, 
potencializada nas redes sociais, e nos próprios meios de comunicação de 
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massa, que se tornam seletivos e apresentam esse quadro como definitivo, é 
introduzida no discurso público como maneira de desmobilizar a sociedade, 
e torná-la mais vulnerável, com o desmantelamento das iniciativas coletivas 
.Nesse sentido, alertava Habermas:

Nas sociedades modernas acabam por se impor princípios de ordem legal 
e moral que são cada vez menos talhados à medida das formas de vida 
particulares. Ao nível da personalidade as estruturas cognitivas adquiridas 
no processo de socialização dissociam-se cada vez com mais veemência dos 
conteúdos do saber cultural com os quais estiveram inicialmente integrados no 
pensamento concreto. (HABERMAS, 2000, p. 316).

Logo, analisando-se, nesse ponto específico, a realidade nacional, não é 
o direito, por si próprio, que causa a inviabilidade da promessa constitucional, 
mas a própria conformação da sociedade que, de modo geral, não se mostra 
mobilizada suficientemente para a busca adequada de tutelas coletivas. Ou 
seja, a intervenção do ordenamento jurídico, em um sistema social evoluído, 
acontece, de modo esperado, quando a conflituosidade inerente às relações 
sociais não encontrou outros mecanismos naturais de harmonização.

Esse conflito residual, portanto, é complexo e positivo, e tem grande 
potencialidade transformadora, pois afasta o estado de determinismo e apatia, 
e chama o direito a possibilitar uma evolução racional, justamente porque 
irrita o sistema normativo em face de sua complexidade. Não são, portanto, 
as intervenções artificiais e repetitivas, traduzidas na litigiosidade individual, 
que dão fôlego ao direito, pelo contrário, desgastam-no e fragilizam a sua 
operatividade sistêmica.

Aqui, é importante pontuar que a cidadania deve adquirir 
protagonismo, servindo, o direito, apenas como mecanismo de estímulo 
e viabilização de acesso, agregando trânsito objetivo a essas iniciativas. 
Se, por exemplo, em um determinado município, existe flagrante déficit 
habitacional, porém com inúmeras unidades ociosas, e sendo empregadas 
apenas como medida especulativa, os movimentos de cidadania, unidos, 
devem ser admitidos a constranger o ente público a legislar sobre a matéria, 
impondo a obrigatoriedade de função social ao direito real. Torna-se, pois 
viável a concretização da socialidade constitucional, mediante o influxo do 
caráter difuso ao direito de propriedade, possibilitando o proveito de toda a 
comunidade.

Porém, para que isso aconteça, é necessária uma convergência de fatores, 
ou seja, um movimento de cidadania, através, por exemplo, do associativismo, 
e um mecanismo de demandas coletivas que apresente receptividade e trânsito 
dentro do Poder Judiciário.
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Nesse sentido o ensinamento de Maria da Glória Gohn:
A sociedade civil organizada é vista como parceira permanente na participação 
cidadã. A chamada “comunidade” é tratada como um sujeito ativo, e não 
como coadjuvante de programas definidos de cima para baixo. A participação 
passa a ser concebida como uma intervenção social periódica e planejada, ao 
longo de todo um circuito de formulação e implementação de uma política 
pública. Para que venha a ocorrer a participação cidadã, os sujeitos de uma 
localidade/comunidade precisam estar organizados/mobilizados de uma forma 
que ideários múltiplos fragmentados possam ser articulados. (GOHN, 2010 
p. 19).

Alcança-se, portanto, a ideia de confiança mútua, como fundamental 
para a delimitação da área sistêmica de atuação do direito, tendo-se, por 
premissa básica, que a sociedade seja capaz de dirigir-se em estágios sóbrios 
de passagem até a intervenção final do ordenamento jurídico, em especial 
na figura do Poder Judiciário, quando tal se revele necessário para evitar 
consequências patológicas para a coletividade.

Todavia, a gravidade desse quadro se revela justamente na insistente 
irritação sistêmica entre o direito e a política, sendo que esta última repele 
a intervenção coletiva do sistema jurídico, pretendendo dissolver a força da 
iniciativa comunitário, o que se revela na resistência às formas de tutela de 
massa, e  tornando-se cada vez mais complexa a identificação dos limites de 
atuação recíprocos. Pertinente à constatação de Charlise Gimenez:

Tal descrição constitui a própria leitura da sociedade contemporânea, marcada 
por ideais individualistas, incapaz de reassumir a autonomia e responsabilidade 
de suas ações/conflitos, requerendo a um terceiro a imposição de uma decisão 
ao invés de assumir seu papel na sociedade de sujeito de direito, e não direito. 
(GIMENEZ, 2016, p. 205).

Assim, as dificuldades de confiança se reproduzem e potencializam 
com os atos de corrupção, e os responsabilizados, por sua vez, procuram 
instaurar esse ambiente de desconfiança recíproca em relação às instituições 
que promovem a responsabilização, notadamente o Ministério Público e o 
Poder Judiciário. A desqualificação e o desestímulo às formas coletivas de 
tutela representam, justamente, nessa mesma linha, uma retirada de espaços de 
poder, e uma hipertrofia das capacidades de decisão justamente no âmbito dos 
poderes Legislativo e Executivo federal e estaduais, sufocando as vias de trânsito 
às iniciativas dos movimentos sociais na esfera pública. Essa situação gera um 
estado de tensão que fragmenta a sociedade e polui o debate democrático, 
produzindo polarização, que infantiliza as pessoas, com discursos de ódio, e 
extrema dificuldade de manutenção do nível das propostas políticas no Brasil.

O resultado das últimas duas eleições presidenciais (2014 e 2018) bem 
representa tal contexto, e o próprio processo de impeachment recentemente 
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ocorrido, supostamente com apoio da maioria da população, comprova que 
a alteração corrente da ideia de legitimidade democrática é resultado de 
uma grande desconfiança geral. Mais recentemente, a absoluta fragilidade 
do governo instaurado, já sob ampla investigação e visivelmente incapaz 
de conduzir minimamente a estrutura estatal, igualmente confirma essas 
tendências.

Logo, o direito é formulado por uma política deficitária, e resulta 
de arranjos permeados por disputas de poder, nas quais a desconfiança 
recíproca é elemento visivelmente presente. Disso resulta a produção de um 
direito inefetivo e incapaz de responder aos anseios previstos na Constituição 
Federal. Aponta-se, portanto, aqui, de modo muito claro, que essa sabotagem 
do direito, como meio de acesso a demandas sociais, ocorre justamente pelo 
fechamento do sistema aos mecanismos coletivos de defesa judicial. A forma 
de defesa individual é justamente o meio de dissipar a força dos movimentos 
de união das comunidades.

Partimos, portanto, da análise de recortes da realidade nacional, em 
relação a uma visão de crise de confiança recíproca, a qual opera o desgaste dos 
sistemas, e engessa os fluxos sociais, tornando deficitários os níveis possíveis de 
capital social, e operando a ineficácia das tutelas jurídicas estatais destinadas a 
dar vazão à promessa constitucional da socialidade.

3 A necessidade de estabelecimento das sociedades propositivas para a 
efetivação de direitos sociais – um novo olhar

A condição de possibilidade para que essa projeção coletiva aconteça, 
com a produção de capital social, é justamente a confiança recíproca. Quanto 
mais presente ela for, maior será a capacidade de que os agentes sociais 
aproximem-se, e, através da interação e da dialógica, sintam-se estimulados a 
interferir positivamente na coletividade, como estrutura (agência e estrutura).

As mais recentes teorias, assim, que procuram explicar os movimentos 
sociais, levam em conta justamente essas dificuldades provocadas pelo 
paradigma da modernidade, enquanto estímulo ao isolamento. Logo, o 
indivíduo necessita, para sair de sua perspectiva individual, de muito mais 
estímulo, de muito mais inquietação, justamente porque as formas de 
organização coletiva de resistência representam um risco alarmante para a 
manutenção do estado de coisas.

Nesse sentido, a advertência de Maria da Glória Gohn:
A discussão sobre os movimentos sociais na contemporaneidade insere-se 
num campo mais amplo, o da crise da modernidade e emergência de novas 
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formas de racionalidade. Há mais de dez anos o debate teórico das ciências 
humanas tem dado destaque à crise do paradigma dominante da modernidade, 
às transformações societárias decorrentes da globalização, às alterações nos 
padrões das relações sociais, dado o avanço das novas tecnologias, e às inovações 
que têm levado ao reconhecimento de uma transição paradigmática. Isso tudo 
tem levado à rediscussão dos paradigmas explicativos da realidade e à crítica 
à produção científica do último século, fundada na racionalidade da razão e 
na crença do progresso e no crescimento econômico a partir do consumo. 
(GOHN, 2010, p. 41).

É necessário admitir, ainda, com Giddens, que há potencialidades, de 
origens subjetivas, porém contingencialmente separadas das esferas de poder 
constituído, que podem influir diretamente nos rumos da sociedade, porém é 
necessário, para tanto, que a confiança justifique e fomente essas ações:

Assim, por exemplo, admito a exigência de que o sujeito seja descentrado 
e considero isso básico na teoria da estruturação. Mas não aceito que isso 
implique a evaporação da subjetividade num universo vazio de sinais. Pelo 
contrário, consideramos que as práticas sociais, ao penetrarem no espaço e no 
tempo, estão na raiz da constituição do sujeito e do objeto social. (GIDDENS, 
2003, p. 15)

De partida de tal contexto, para alguns pontos da realidade brasileira, 
é possível perceber que as mazelas da política nacional estão relacionadas, 
profundamente, à dificuldade das pessoas em manter confiança recíproca, 
situação que se instala e cria um ideário de padrão comportamental, o qual 
atinge, inicialmente, o próprio sistema de democracia representativa.

A descrença no potencial subjetivo de uma liderança estabelece um 
caráter meramente simbólico do processo eleitoral, consoante restou bem 
claro no último pleito presidencial. Assim, sistematicamente, a corrupção 
eleitoral se torna uma realidade de difícil tratamento, a qual é repotencializada 
pelos escândalos de corrupção que assolam o país, em um ciclo disfuncional 
de consequências perversas.

Projeta-se, pois, em vias de causa e consequência, uma complexidade de 
patologias institucionais que torna inviável, até mesmo, alguma possibilidade 
de diagnóstico sociológico, porque as causas e as consequências estão 
corrompidas sistemicamente, e não apresentam delimitações identificáveis 
empiricamente.

Nesse sentido, a advertência de Selznick e Monet (2010, p. 125):
E, como vistos, quando as instituições são fracas, e seu centro de decisão é 
focado em determinadas pessoas, e não na organização, isso deixa margem para 
qualquer instabilidade leve as pessoas – tanto juízes, como cidadãos – a agirem 
como quiserem. Por isso, um dos passos mais importantes para estabilizar esse 
sistema é o fortalecimento das organizações.
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Ou seja, é difícil saber, por exemplo, se o vazio de lideranças emergentes 
no Brasil é causa ou consequência da crise do sistema democrático, o qual, por 
sua vez, está enraizado nas próprias distorções da expectativa popular quanto à 
possibilidade de melhoria de rumos a partir de um pleito eleitoral.

Faz-se necessária, pois, uma complexa reflexão sociológica crítica e 
contextualizada sobre os entraves encontrados pela sociedade brasileira na 
efetivação de direitos constitucionais, mormente em Direitos Sociais, e na 
redução de desigualdades, bem como uma contextualização, das premissas 
apresentadas, em uma sociedade internacional marcada pelo estímulo ao 
consumo como forma de felicidade, e com aceitação dos paradoxos provocados 
pelo ideal de vida boa decorrente do capitalismo contemporâneo (fetichismo 
da mercadoria). Nesse sentido, para Slavoj Zizek (2015, p. 17):

Há uma longa estrada pela frente, e logo teremos de tratar das questões difíceis – 
não aquelas relativas ao que não queremos, mas ao que, de fato QUEREMOS. 
Que organização social pode substituir o capitalismo atual? De que tipo de 
novos líderes precisamos? E de que órgãos, incluindo aqueles de controle e 
repressão? As alternativas do século XX obviamente não funcionaram. Embora 
seja excitante desfrutar os prazeres da organização horizontal das multidões 
em protesto com sua solidariedade igualitária e seus debates livres e abertos, 
devemos também nos lembrar do que escreveu Gilbert Keith Chesterton: ‘ter 
apenas a mente aberta não é nada: o objetivo de abrir a mente, assim como de 
abrir a boca, é fechá-la de novo em algo consistente.” Isso também vale para 
a política em tempos de incerteza: os debates abertos terão de fundir-se não 
somente em novos ‘Significantes Mestres, mas também em respostas concretas 
à antiga questão leninista: “Que fazer?”.

Nas sociedades em que a confiança se revelava como elemento bastante 
desenvolvido, o sistema econômico apresentava significativo avanço em 
relação às demais

Temos agora mais provas de que tal efeito não é falacioso. Ao contrário, tais 
resultados indicam que as tradições cívicas podem influenciar fortemente o 
desenvolvimento econômico e o bem-estar social, bem como o desempenho 
institucional. (PUTNAM, 2002, p. 167).

No sentido oposto, Putnam esclarece que, em sociedades mais 
autoritárias e desreguladas, a desconfiança estabelecia um estado de 
beligerância, em que os camponeses viviam mais em guerra consigo mesmos 
do que com outros segmentos da sociedade rural

produziu uma sociedade na qual a fede publica (fé cívica) se reduzira ao mínimo 
[…]. De fato, a velha desconfiança que esgarçava o tecido social nessas regiões 
refletia-se em incontáveis provérbios: quem confia nos outros está perdido. 
(PUTNAM, 2002, p. 154).

Se analisarmos a realidade brasileira, percebemos que, à semelhança 
do apontado por Putnam, conquanto não exista guerra externa há quase 150 
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anos (o último evento dessa natureza, afora a Segunda Grande Guerra, que se 
deu, em relação ao Brasil, além fronteiras, foi a Guerra do Paraguai, encerrada 
em 1870), o estado de guerra interno decorrente da desconfiança produz um 
contexto de beligerância com taxas, por exemplo, de homicídios, superiores às 
de regiões em guerra externa ou guerras civis:

A desconfiança mútua e a transgressão, a dependência vertical, o isolamento 
e a desordem, a criminalidade e o atraso reforçaram-se mutuamente nos 
intermináveis círculos viciosos examinados neste capítulo e no anterior. 
(PUTNAM, 2002, p. 191).

Mas afinal, de onde vem essa crise de confiança recíproca? Veja-se que 
não se trata, em hipótese alguma, de um estado de natureza. Ora, quando 
nascemos dependemos fundamentalmente da família, do clã ou do grupo, 
para sobrevivência. Um ser humano recém-nascido não sobrevive por mais de 
duas horas sem auxílio de outros seres humanos.

O estado de confiança, portanto, é natural no ser humano, justamente 
porque é uma necessidade decorrente do instinto mais básico, que é a 
sobrevivência. Logo, é razoável admitir que a desconfiança é um estado de 
espírito que se produz socialmente, em face de imaginários que são percebidos 
pelo indivíduo ao longo da vida, e que lhe são introjetados artificialmente, em 
especial pela educação e pelo costume.

Nesse ponto, parece lógico que, em uma sociedade que precede ao 
indivíduo, a tendência à repetição dos modelos estruturais contaminados 
é um elemento claro a ser trabalhado. A identificação, outrossim, com 
esse imaginário social, produz a sociedade policial, a estrutura do medo e 
do ódio. Assim, a presença de tais vertentes de condução social provoca a 
solidificação desse modelo, o qual passa a produzir coesão social, fundada na 
ideia adversarial, a qual, por seu turno, se reproduz nas estruturas de poder, 
como é, mais uma vez, o exemplo do atual governo federal brasileiro.

Esportes violentos, o fetiche do armamento, e notícias de crimes, 
espetacularizadas pelos meios de comunicação, com uma insistência midiática 
repetitiva e perturbadora, introjetam-se na sociedade como ponto de 
convergência e de produção de um ideário, alimentando sentimentos comuns 
que desembocam na desconfiança recíproca.

E com isso se chega nas instituições, as quais passam a funcionar 
mediante uma lógica similar. Acordos espúrios são feitos, como se vê, por 
exemplo, nos sistemas de pressão política de grupos que atuam no Congresso 
Nacional, os quais oferecem apoio em troca de cargos e espaços artificialmente 
produzidos, em uma perspectiva egoística de individualismo institucional. 
Ou seja, há uma inteira desvinculação da legitimidade democrática que 
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fundamentou a representação transmitida no voto, ou seja, uma ruptura de 
confiança.

Por serem, por natureza, imorais, esses são acordos construídos com 
base na desconfiança. Logo, são muito mais facilmente descumpridos. Os 
grandes escândalos de corrupção repotencializam essa forma de relação, 
resultando, por exemplo, em delações premiadas, que são justamente a ruptura 
de confiança entre os agentes conluiados para a prática de ilícitos.

As situações trazidas pelas notícias recentes revelam que hackers podem 
ter violado o sigilo de comunicações telefônicas de milhares de autoridades 
políticas e judiciárias brasileiras, incluindo o Presidente da República, do 
Congresso Nacional e os Ministros do supremo Tribunal Federal. Ou seja, 
há um estado de vigilância recíproca, decorrente justamente da desconfiança.

Em nível mundial, com maior ou menor intensidade, operam-se os 
chamados surveillance programs (programas de vigilância), arquitetados pelas 
inteligências dos governos militarizados, como ocorreu, por exemplo, com 
a revelação feita pelo americano Edward Snowden, que mostrou ao mundo 
um sistema em que a Agência de Inteligência Americana efetuava invasões 
sistemáticas de privacidade de autoridades em todo o mundo. Na guerra 
fria, a espionagem internacional operava essa tarefa, e a busca de acordos de 
redução de armas nucleares passava, igualmente, pela dificuldade decorrente 
da desconfiança recíproca entre as grandes potências.

Essa situação alavanca uma tensão constante, e incita a crise na 
produção de capital social, provocando a fragilização das instituições. Essa 
descrença causa um estado de sofrimento social, e de ansiedade e medo. É 
desse medo que se utilizam, por exemplo, as organizações terroristas, quando, 
por meio de atentados, de grande repercussão, provocam a elevação dos níveis 
de tensão social, em face da grande repercussão que conseguem causar, com a 
projeção dos meios de comunicação social.

E esse estado de coisas afeta a produção de capital social, e saúde das 
relações jurídicas, que se introjeta no direito. O exemplo brasileiro é bem 
claro. Os maiores litigante do país são, nessa ordem, o INSS, o próprio Estado, 
as concessionárias de serviços públicos e os bancos. Todas instituições cujo 
funcionamento depende, fundamentalmente, de confiança. Curiosamente, as 
formas de demandas em face dessas instituições, em sua avassaladora maioria, 
são individuais, e não coletivas, o que, claramente, enfraquece a potencialidade 
de efetivação. Ou seja, a seguridade social, no pagamento de benefícios, 
responde a uma expectativa fundamentalmente securitária. Muitas vezes, 
esses benefícios não são pagos justamente porque a análise administrativa 
feita alcança a conclusão de que o segurado não esteja agindo de boa-fé. Do 
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outro lado, o segurado que está de boa-fé, muitas vezes não recebe o benefício 
postulado, situação que também se reflete nos contratos de seguro. O que 
ocorre então é uma fuga dessas relações contratuais, e um esvaziamento do 
sistema.

O mesmo ocorre com o sistema político-eleitoral. A corrupção eleitoral 
ocorre em larga escala e contamina profundamente as instituições políticas. 
Assim, a desconfiança na honestidade alheia autoriza, psicologicamente, à 
conclusão de que é possível, e até moralmente aceitável, a obtenção de uma 
vantagem pessoal em troca de apoio político, ou mesmo de voto.

A leveza e a liquidez do discurso político tornam tradicional a ideia 
de que uma promessa de campanha não seja cumprida, e, no imaginário 
estabelecido, não há nada de grave nisso. O grave, em verdade, está em que 
aceitamos a desconfiança como elemento natural na constituição de nosso 
imaginário social.

A sociedade opera, pois, em uma espécie de orfandade de referenciais 
éticos, situação que gera uma corrida ao direito, de forma desorganizada e 
individual, como expectativa de instância capaz de preencher esse vazio “a 
expectativa de que a Justiça possa funcionar como instância moral não se 
manifesta somente em pressuposições de cláusulas legais, mas também na 
permanência de uma certa confiança popular.” (MAUS, 2000, p. 191).

A política coloniza o direito justamente porque não respeita a sua 
autonomia sistêmica, situação que se revela, por exemplo, nas inúmeras 
reformas constitucionais já realizadas, e na dificuldade de construção de 
políticas públicas, como saúde, educação, e sistema prisional, que efetivamente 
reflitam as determinações constitucionais.

Com isso, a cidadania desconfia do estado, e o estado da cidadania. 
Sonegam-se tributos, em grande parte, pela certeza de que o valor arrecadado 
não será gerido de modo eficaz, ou será desviado. Com a sonegação, aumenta a 
dívida pública, e a economia padece. Logo, a solução imediata, ou imediatista, 
é aumentar tributos, e reduzir direitos, como ocorre com os direitos trabalhistas 
e a reforma da previdência.

O engessamento do tecido social induz a redução da capacidade de 
produção e gestão interna de bens, aumentando a dependência do capital 
especulativo internacional globalizado, o que faz com que o país se torne refém 
da abertura de capitais, e da submissão das políticas públicas à escassez de 
recursos, operando-se uma crença de que as metas fiscais e o cumprimento das 
determinações do grande capital sejam a única via de acesso ao crescimento 
econômico.
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A desconfiança recíproca é refletida no mercado, que sofre com a 
ausência de poder de investimento. O investimento pressupõe confiança. Com 
a falta de confiança, cada vez mais se torna difícil a obtenção de cooperação 
entre as pessoas. Com a falta de cooperação, não se atingem os objetivos da 
sociedade.

O mercado não investe na promoção de direitos sociais, porque não 
tem fé nos resultados futuros. A desconfiança gera uma corrida ao Poder 
Judiciário. A falta de confiança no Estado gera uma crise fiscal, porque as 
pessoas apresentam resistência no pagamento de tributos, com a certeza de 
que os valores arrecadados não verterão em favor da comunidade.

A falta de confiança no sistema político gera a polarização e o discurso 
de ódio. Ou seja, as eleições, no Brasil, nos últimos pleitos, têm ocorrido em 
sentido inverso: vota-se para evitar a assunção do projeto contrário, e não pela 
fé em um projeto em que se votou. Na verdade, a própria falta de confiança 
gera a carência de rumos concretos e de um projeto efetivo para o país. Ou 
seja, as mudanças são tantas, e em período tão curto de tempo, que não mais 
se tem um projeto.

A Justiça, assim como o Estado, são criações abstratas. Ou seja, só 
podem subsistir se os destinatários nutrirem, em suas estruturas, confiança, 
se acreditarem em sua lisura e idoneidade. Assim, a desacreditação das 
instituições provoca a fragilidade de todo o sistema.

A sociologia, e não o Direito, é que deve ocupar esse espaço de dialética 
política. A busca de alterações de rumo não passa, igualmente, por uma falsa 
premissa de que a economia encerra a solução desses problemas. Como 
demonstrado aqui, em especial pelo estudo promovido por Putnam (2002), a 
economia revela-se muito mais uma consequência do que uma causa. Não se 
olvida da necessidade de recursos econômicos, porém questiona-se, seriamente, 
a importância que é dada a essa via, na produção de capital social. A crise de 
2020 também confirma esse cenário, na medida em que o capitalismo não se 
mostra minimamente apto a atenuar o padecimento das populações, e, ainda 
mais, acentua o abismo social da desigualdade excludente.

Em verdade, o restabelecimento de um ambiente de confiança 
pressupõe a reconstrução de uma moralidade que congregue as capacidades 
individuais e as obras sociais necessárias. Não é por via da economia, nem do 
Direito, que essa alteração poderá ser construída.
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4 Considerações finais: estabelecimento das sociedades propositivas

Assim, acredita-se na ação social, na agência. Ou seja, o Estado 
Constitucional não pode estar refém da ilusão de que o capital social será 
produzido pela economia, ou pelo direito, e é justamente esse o grande 
equívoco dos sucessivos governos que comandaram o país. A instituição de 
uma vontade moral, no sentido sinalizado por KANT (2007), e que produzirá 
a retomada do ambiente social de confiança recíproca, é uma obra que 
demandará trabalho de muitas gerações. O investimento, entretanto, ocorrerá 
com a educação moral dos agentes sociais, com práticas que estimulem e 
viabilizem essa mudança.

Conforme salientado, em definitivo, por Putnam:
Pelo lado da demanda, os cidadãos das comunidades cívicas querem um bom 
governo e (em parte pelos seus próprios esforços) conseguem tê-lo. Eles exigem 
serviços públicos mais eficazes e estão dispostos a agir coletivamente para 
alcançar seus objetivos comuns. (PUTNAM, 2002, p. 191).

A proposta de reflexão, assim, do presente trabalho, é no sentido de 
uma convergência de fatores. Ou seja, a iniciativa social sistematizada, e o 
direito, como via de trânsito, e de acesso. A partir, pois, de um diagnóstico 
parcial, com recortes específicos, como vimos acima, apontamos que a crise 
de confiança induz o enfraquecimento dos movimentos sociais, e repercute, 
no direito brasileiro, no bloqueio de trânsito às demandas coletivas que 
possuem um alto grau de promoção de alterações em políticas públicas. 
Logo, os espaços de iniciativa, que podem nascer na agência social, se vêm 
obscurecidos e refreados por uma viciosa concentração de poder político de 
cunho individualista.

Vimos, igualmente, que os referenciais do ordenamento jurídico, 
capazes, em tese, de viabilizar o fluxo judicial dessas demandas, em caráter 
regional e nacional, não têm aceitação no meio político, e não foram assimilados 
pela sociedade polarizada. Logo, entende-se que as soluções devem partir de 
alternativas que percorram caminhos diferentes, com enfoque específico na 
socialidade e na promoção cultural local de uma moralidade altruísta.  

Assim, percebe-se que o associativismo, em nível municipal, no qual 
se possa promover a discussão direta sobre as políticas públicas em matéria 
de direitos sociais, constitui uma alternativa interessante e vigorosa para o 
estabelecimento de um canal concentrado de debate, iniciativa, e convergência 
anímica para a formação de capital social.

Isso porque essas sociedades podem adotar, sistematicamente, 
mecanismos como audiências públicas, mediação comunitária, e a admissão, 
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na figura de amicuscuriae, em processos judiciais, individuais e coletivos, 
nos quais se discutam essas políticas, e as carências específicas, em cada 
comunidade, em relação aos levantamentos orçamentários pontuais.

Sugere-se, portanto, a criação que pretendemos denominar, como 
figura jurídica, de sociedades propositivas, sem vinculação político-partidária, 
porém com personalidade processual, apta a lhes ensejar a iniciativa, segundo 
as leis municipais, de iniciativa de projetos de lei, e de ações judiciais com 
tutelas exclusivamente coletivas, as quais, a partir de uma sentença de mérito, 
tenham seus efeitos proativos para todos os necessitados, no âmbito territorial 
do município em que instalada a sociedade.

Altera-se, assim, a dependência de uma legitimidade institucional, 
resumida a Ministério Público e Defensoria Pública, cujos resultados 
são altamente questionáveis no Brasil, e rompe-se com a dependência das 
associações, que tem, via de regra, legitimidade apenas para fins que atendam, 
unicamente, aos interesses de seus associados.

Propõem-se, a partir deste trabalho, algumas alterações fundamentais 
no sistema jurídico: uma delas no Código Civil, art. 44, introduzindo-se, em 
sua redação, o inciso VII, possibilitando a criação de sociedades propositivas, 
de âmbito municipal, destinadas especificamente ao debate e à promoção 
de direitos sociais, com reuniões periódicas, audiências públicas, com a 
participação de especialistas, bem como de representantes, eleitos, em cada 
comunidade local, como bairros e áreas rurais afastadas.

Os temas a serem debatidos seriam, precipuamente, as carências mais 
significativas em cada comunidade, como saúde, educação e habitação. Os 
Municípios, assim, deveriam reservar parcela orçamentária específica para: a 
criação e o registro da sociedade propositiva, a divulgação das discussões, a 
realização das audiências públicas, a elaboração de levantamentos estatísticos 
e estratégicos, e o estudo dos resultados, expressos em iniciativas de leis e 
demandas judiciais coletivas.  

Outra, no Código de Processo Civil, art. 75, com a introdução do 
inciso XII, admitindo-se que essas sociedades propositivas possam pleitear, 
ainda que antes da aquisição da personalidade jurídica, após a ineficácia 
eventual de outras formas de tutela, e da própria mediação comunitária, 
demandas coletivas com o objetivo de constranger o poder público a essa 
promoção, porém com iniciativa coletiva, e eficácia erga omnes, no território 
do Município.

E, por fim, ainda, a alteração do art. 5º da Lei nº 7.347/1985, com 
a introdução do inciso VI – as sociedades propositivas. Pontua-se que tal 
alteração se coaduna com o disposto no art. 1º, IV, que dispõe que a lei 
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destina-se à proteção de qualquer outro bem ou interesse difuso ou coletivo.
A presente proposta, assim, destina-se a sugerir um canal de união, 

produção de capital social e vazão de iniciativas e disposições da comunidade, 
sendo que o direito se colocaria, nessa perspectiva, à disposição do tráfego 
jurídico dessas produções, e não, como ocorre atualmente, obstaculizando e 
frustrando expectativas, mormente em um estado de coisas inconstitucional, 
corroborado por governos desorientados e inoperantes, cujas pautas estão 
muito mais afinadas com os discursos de ódio e a polarização, do que com a 
efetiva promoção e efetivação de suas obrigações constitucionais.
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