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HISTÓRICO DO EVENTO 

 

O Colóquio Decolonialidade e Direitos Humanos na América Latina chega a sua 3ª 

edição buscando repetir o sucesso dos anos anteriores e reforçando a parceria interinstuticional 

entre os três Programas de Pós-Graduação (Política Social e Direitos Humanos/UCPEL, 

Direito/UFPEL e Direito e Justiças Social/FURG), pesquisadores/as de outras Universidades, 

alunos e bolsistas do Núcleo de Estudos Latino-Americano (NEL/UCPEL). 

Para essa edição do colóquio, a proposta foi discutir criticamente a intensificação dos 

ataques aos povos originários, tradicionais e a violação dos direitos humanos sob perspectiva 

decolonial com as suas conferências e mesas transmitidas online pelo youtube do PPG em 

Direito/UFPEL. Desse modo, o colóquio contou com palestrantes de instituições nacionais e 

internacionais (UFF/RJ, UFPR, UNISINOS, UNIMAGDALENA/Colômbia, UNIRIO), do 

qual a conferência de abertura foi proferida pelo Prof. Dr. Carlos Walter Porto-Gonçalves 

(UFF/RJ, que é um dos maiores pesquisadores da América Latina no estudo dos povos da 

floresta.  

Sendo assim, novamente o evento foi demarcado pela abordagem crítica da violação dos 

direitos humanos paras as populações originárias e tradicionais, uma vez que se constata no 

contexto nacional, dinâmicas históricas da colonialidade do poder sobre tais povos, 

demonstrada por discursos racistas, perseguição, ódio, retirada de direitos, expropriação e 

violência territorial pelas relações intensificadas pelo Estado neoliberal. Elementos que 

sinalizaram a pertinência de discussões à luz dos Direitos Humanos, cuja perspectiva passa pelo 

reconhecimento de “sujeitos negados” (indígenas, povos tradicionais).  

 

Pelotas, 3 de fevereiro de 2022. 

Os organizadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMAÇÃO DO EVENTO 

Dia: 30/9 (19:00) - noite 

Conferência: “O contexto atual de violência aos Povos da floresta” - Dr. Carlos Walter 

Porto-Gonçalves (UFF/RJ) 

Mediação: 

Profa. Dra. Márcia Bertoldi (PPG em Direito/UFPEL) 

Dr. Renato Duro Dias (PPG em Direito e Justiça Social/FURG) e 

Dr. César Augusto Costa (PPG em Política Social e Direitos Humanos/UCPEL) 

 

Dia: 1/10 (10:00) - manhã 

Conferência: "Questão ambiental desde o sul e a luta dos Povos originários” 

Dra. Isabela Figueroa (UNIMAGDALENA)- Colômbia 

Dr. Celso Sánchez Pereira (PPG em Educação/UNIRIO) 

Mediação: Dr. Renato Duro Dias (PPG em Direito e Justiça Social/FURG) 

  

Dia 1/10 (14:00) – tarde (Grupos de trabalho)  

GT 1: Decolonialidade e Lutas sociais na América Latina 

Este Grupo de trabalho acolherá pesquisas e contribuições que destaquem a reflexão do Direito 

a partir dos estudos pós-coloniais a em sua relação com as lutas sociais à luz de vários e novos 

enfoques: Direito à cidade; feminismo e relações de gênero; questão racial; LGBTs; populações 

tradicionais; justiça ambiental; dentre outros. Assim, evidenciará estudos críticos que visem 

entender os discursos jurídicos pretensamente universais como construções que surgem a partir 

das relações coloniais de conhecimento do Direito, possibilitando um questionamento dessa 

matriz colonial frente aos desafios e enfrentamentos sociais contemporâneos. 

GT 2: Gênero, sexualidades e decolonialidades 

Este Grupo de Trabalho pretende ser um espaço de diálogos nas temáticas sobre gêneros, 

sexualidades e decolonialidades. Para tanto serão aceitas pesquisas com ênfase nos estudos de 

raça, classe e etnia; teorias e epistemologias feministas; identidades de gênero, teorias pós 

identitárias e decoloniais; diferenças, diversidades e teorias de justiça; gêneros, sexualidades e 

relações de trabalho; violências e criminalização; movimentos sociais feministas e 

LGBTQIA+; representações e discursos em gênero e sexualidades; transexualidades, 

travestilidades e trangeneridades; necropolítica, biopolítica e biopoder e corpos submissos. 

 GT 3: Teoria crítica dos Direitos Humanos na América Latina 

Este grupo de trabalhos tem como pressuposto abordar o problema da modernidade e da 

relativização da Teoria Jusnaturalista como fundamento dos Direitos Humanos. A partir destes, 

discutirá os direitos humanos como cultura; a sua visão sociopolítica na América Latina; o 



Direito como instrumento de transformação, e a racionalidade construída pela Teoria Crítica 

dos Direitos Humanos como produtos das lutas sociais e dos processos de resistência na 

América Latina. 

GT 4: Constitucionalismo latino-americano 

Este grupo de trabalho, evidenciará temáticas que contemplem as novas formas constitucionais 

da América Latina, aos quais visa assumir em seu marco teórico, sua história e sua cultura como 

intrínsecas, revelando sua identidade que foi negada pelo processo colonizador eurocêntrico. 

Assim, quer-se refletir como constitucionalismo latino-americano e de viés crítico, busca 

superar as desigualdades históricas impostas pela matriz eurocêntrica e violenta, a qual 

segregou as comunidades e que possibilita pensar outras formas de racionalidade, capazes de 

agregar novas concepções plurinacionais e interculturais para o Direito, bem como para o 

pensamento social latino-americano. 

 

Dia 1/10 (19:00 ) - noite 

Conferência: "Direitos  Humanos e Direito Insurgente: os ataques aos Povos indígenas" 

Profa. Dra. Fernanda Bragato (PPG em Direito/UNISINOS) 

Prof. Dr. Ricardo Pazello (PPG em Direito/UFPR) 

Mediação: Dra. Márcia Bertoldi (PPG em Direito/UFPEL) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUMOS EXPANDIDOS DO EVENTO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A (NECRO)POLÍTICA BRASILEIRA PARA OS REFUGIADOS EM TEMPOS DE 

PANDEMIA DO COVID-19 

 

Renata Gonçalves Ribeiro Lucas 

Prof. Dra. Ana Paula Dittgen da Silva  

 

 

O presente trabalho tem o objetivo de identificar como se desenvolveu a política migratória de 

Jair Messias Bolsonaro no período da pandemia. Assim, fez-se uma análise documental 

primordialmente dos discursos de Bolsonaro e a decorrente política de morte desenvolvida por 

ele. A partir da análise da Portaria de no 666/19, do projeto de lei de nº 1988/19 e de todas as 

portarias do ano de 2020 e início de 2021, referentes ao fechamento de fronteiras, pode-se 

depreender que são reflexo dos discursos de ódio do governo frente aos migrantes, em que 

enxerga o refugiado venezuelano, especificamente, como um inimigo a ser combatido pelo 

Estado brasileiro. Para o autor Achille Mbembe, a necropolítica se traduz no uso do poder 

político e social, especialmente por parte do Estado por meio de ações ou omissões, de forma a 

determinar quem pode permanecer vivo ou deve morrer. (MBEMBE, 2018). Dessa forma, 

quando temos seletivamente a proibição da entrada de venezuelanos que se encontram em 

situação de risco e grande vulnerabilidade, sob a ameaça de deportação e proibição de 

solicitação de refúgio, fica visível a necropolítica do Estado com relação ao refugiado, que além 

da perda de seu “lar” e toda sua teia social, também tem a sua expulsão da humanidade 

(ARENDT, 1989), pois não será reconhecido como indivíduo de direitos, nem pelo país que o 

recebe, no caso o Brasil, nem seu país de origem, a Venezuela, onde não existe mais a garantia 

de uma vida digna. Além disso, nota-se que a política do governo brasileiro desrespeita o 

princípio do non refoulement, que consiste “na  vedação da devolução do refugiado ou 

solicitante de refúgio (refugee seeker) para o Estado do  qual tenha o fundado temor de ser alvo 

de perseguição odiosa” (RAMOS, 2016, p. 103), que expressamente proíbe a deportação de 

pessoas em situação de refúgio, e previsão de punição de deportação imediata, pois significa no 

fim, sentenciar este refugiado à morte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COLONIALIDADE JURÍDICA E PROPOSTAS-OUTRAS PARA O DIREITO  

 

Rainer Bomfim  

 

 

 

Pensar que o direito foi construído pela modernidade enquanto instrumento de normalização 

global e é atravessado, em territórios do Sul, pela existência de uma subalternidade não é uma 

constatação inédita dentro das ciências sociais (SPIVAK, 2010).  Diversas/os autoras/es 

denunciam os processos exploratórios das colonialidades e o seu contato com as instituições 

jurídicas no Brasil. Considerando isto, a proposta deste trabalho, ao vincular a tão evidente 

colonialidade do direito, é pensar em alternativas para essa padronização compulsória que é 

estabelecida no e pelo direito nos territórios do Sul. Desta maneira, sob a perspectiva do 

pensamento decolonial, através da vertente metodológica jurídico-crítica, apresentam-se as 

colonialidades jurídicas para tencionar o direito enquanto um instrumento contra-

hegemônico. A hipótese é que só existe a possibilidade da utilização contra-hegemônica do 

direito, se, apenas se, tornarem nítidas as suas bases constitutivas. Isto é, os pressupostos de 

violência e das produções sistemáticas de exclusões de sujeitos específicos como produtos desse 

modelo de organização social. Ou seja, é preciso tornar nítido o processo de padronização 

realizado pelo direito como um processo parcial, histórico e situado. Assim, vislumbra-se a 

necessidade de romper com as pretensas neutralidade e imparcialidade que se estruturam 

através e pelo direito. A pesquisa se justifica ao (re)afirmar que o direito está inserido em 

mecanismos estatais da manutenção e proteção da ordem política, por isto, mostra-se como um 

ramo fundamentado numa lógica de solução aparente para as demandas sociais que são trazidas 

e a imposição de uma narrativa hegemônica do problema. Todavia, há se que deixarem nítidas 

as violências perpetradas e os efeitos dessas construções que traduzem formas de entender a 

colonialidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIREITO DE PROPRIEDADE E VIDA DIGNA: A FUNÇÃO SOCIAL E A 

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA 

Sofia Borin Busnello 

Patrícia Borges Moura 

Aldemir Berwig 

A concepção do direito à propriedade como instituição jurídica se desenvolveu a partir de 

noções políticas, econômicas e filosóficas ao longo da história da civilização humana. Em uma 

digressão histórica, pode-se verificar que o direito de propriedade evoluiu de forma complexa, 

transformadora e fundamental para vida e dignidade da pessoa humana. Neste contexto, a 

pesquisa foi elaborada com o fim de analisar a importância da compreensão do direito de 

propriedade a ser exercido com vistas a sua função social, em nossa sociedade democrática. O 

estudo apresenta uma análise do panorama histórico sobre o direito de propriedade, tal como 

foi sendo concebido ao longo da civilização humana até os dias atuais, abordando as suas 

diferentes concepções a partir dos textos constitucionais brasileiros, visando compreender esta 

como instituição jurídica e um dos elementos fundamentais para o desenvolvimento de um 

Estado. Entendendo o direito à propriedade como intrínseco à dignidade da pessoa humana, 

compreendemos sua longa trajetória em nosso mundo e nação, sendo fonte para lutas históricas 

e sociais, definindo regimes econômicos, políticos e sociais em todo o mundo. O tema 

escolhido, resulta da experiência dentro do Projeto de Extensão Universitária “Regularização 

Fundiária Urbana (REURB): direito social à moradia digna” realizado por alunos e professores 

do curso de Direito da UNIJUÍ. Para responder aos questionamentos iniciais e verificar seu 

fundamento para esta pesquisa, foi utilizada a técnica de revisão bibliográfica e legislativa a 

partir de uma perspectiva hipotético-dedutiva, em que se levou em consideração o estudo 

teórico realizado de forma interna durante a execução do projeto, o qual se deu por meio de 

debates, reflexões e compartilhamento de ideias ao longo das reuniões realizadas entre os seus 

integrantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EFICÁCIA JURISDICIONAL DE REAÇÕES À VIOLÊNCIA E A 

LETALIDADE POLICIAL NAS PERIFERIAS: ADPF 635 

Júlia Namazu Damin  

 

O presente trabalho analisa a problemática da violência e da letalidade policial no Brasil a partir 

das perspectivas da Necropolítica e do Militarismo, elaboradas por Achille Mbembe e Luiz 

Eduardo Soares. Em seu desenvolvimento focaliza a importância da decisão proferida no ano 

de 2019 pelo Supremo Tribunal Federal (STF), em sede de Ação de Descumprimento de 

Preceito Fundamental (ADPF) nº 635, a qual determinou a suspensão de operações policiais em 

comunidades do estado do Rio de Janeiro durante a pandemia do novo coronavírus, salvo em 

casos absolutamente excepcionais, com a comunicação imediata ao Ministério Público 

estadual. Analisa sua recepção sobre as comunidades fluminenses, bem como o potencial 

interventivo do Poder Judiciário sobre o Poder Executivo, na lógica de separação dos poderes 

e, assim, elenca as causas de sua ineficácia, apesar dos significativos efeitos positivos 

evidenciados. A metodologia incluiu abordagens de dados concretos aliados a análises teóricas, 

utilizando-se de bibliografias, artigos e, principalmente, pesquisa hemerográfica. Como 

resultado, obteve-se parecer crítico sobre as políticas de segurança pública brasileiras, 

indagando a sua permanência em um Estado Democrático de Direito. Concluiu-se que tais 

reações, como a proporcionada pela liminar da ADPF 635, devem ser incentivadas, uma vez 

que o atual modelo não resolve o problema da criminalidade e apenas traduz o racismo e a 

discriminação que o Estado tem com a população de periferia, em que a militarização permite 

uma contínua relação de inimizade com estes, bem como um permanente estado de exceção, 

configurando a necropolítica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SABERES E (R)EXISTÊNCIAS NA BUSCA PELA MORADIA POR MULHERES 

ASSENTADAS NA PERIFERIA DACIDADE DE BAGÉ/RS: UM ESTUDO SOBRE A 

EFEITIVAÇÃO DO DIREITO SOCIAL A MORADIA E OS REFLEXOS NO 

ACESSO A OUTROS DIREITOS SOCIAIS  

 

Eponina Vitola Boeira 

Ana Clara Correa Henning 

 

 

A pesquisa pretende estudar, tendo por fundamentação teórica a literatura especializada sobre 

direito à moradia, os estudos decoloniais e feministas, as experiências de mulheres assentadas 

rururbanas, na cidade de Bagé/RS, suas percepções acerca do processo de resistência e luta no 

acesso à moradia, buscando alcançar uma compreensão sobre no que se constitui o direito à 

moradia para as mesmas, com o intuito de verificar se o direito fundamental social à moradia 

se efetivou, e se a garantia de um lugar para habitar tornou possível acessar outros direitos 

sociais. Nesse sentido e partindo dessa indagação, chegou-se a proposição de que a participação 

no movimento social por moradia, junto ao Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras por 

Direitos, que culminou com o assentamento de vinte famílias, proporcionou a essas mulheres 

um local para residir. Acredita-se, contudo, que não se tenha efetivado na integralidade o direito 

social à moradia, considerando os aspectos legais e sociais que o conformam. Outrossim, 

compreende-se que, ainda que por meio da habitação elas possam ter acessado a outros direitos 

sociais, isso não alcançou a todas da mesma forma e nem quanto a sua efetividade. A relevância 

dessa pesquisa manifesta-se na possibilidade da realização de um estudo, que busca refletir 

sobre a efetividade e eficácia do direito social à moradia e a sua possível condição de vetor na 

materialização de outros direitos sociais. Além disso, pela intenção de propor uma orientação 

para a elaboração de políticas públicas habitacionais, tornando o direito à moradia mais próximo 

da realidade social de grupos invisibilizados, especialmente as mulheres. Ademais, os dados 

obtidos por meio dessa pesquisa servirão como base para elaboração de um projeto de promoção 

dos direitos das mulheres assentadas e fomentação de trabalho e renda junto ao seu lote de terras 

e a partir dos seus saberes. O trabalho encontra-se na Linha de Pesquisa Direito e 

Vulnerabilidade Social do PPGD da UFPel e segue a técnica bibliográfica e descritiva, o 

método de abordagem indutivo e o método auxiliar empírico, em pesquisa de campo por meio 

de roteiro semiestruturado de entrevistas e abordagem qualitativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MUNICÍPIO E DECOLONIALIDADE: A EXTENSÃO COMO PROPÓSITO DE 

VISÃO ALTERNATIVA PARA A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA 

 

Fernanda Appel Endl  

Aldemir Berwig  

Eliete Schneider 

 

A necessidade de regularização fundiária urbana é uma decorrência da Constituição da 

República, em 1988 (BRASIL, 1988), a qual estabelece os direitos fundamentais dos cidadãos, 

promete vida digna, melhoria nas condições de vida e diminuição das desigualdades sociais. A 

Constituição estabelece no artigo 182, diretrizes para a política de desenvolvimento urbano, 

regulamentadas pelo Estatuto da Cidade, Lei no 10.257/2001 (BRASIL, 2001), proporciona um 

planejamento detalhado e específico, revelando aos municípios os instrumentos necessários 

para uma urbanização mais justa. Coloca a construção de um plano diretor como forma de 

planejamento das cidades e medida preventiva, na medida que possibilita olhar o passado, a fim 

de ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais e garantir o bem estar dos habitantes, 

para contemplar a cidadania. Proporciona a implementação dos mais variados instrumentos, 

muitos necessários para realizar a regularização fundiária e, ainda, para prevenir futuras 

irregularidades territoriais. Se reconhece, entretanto, a ineficiência dos municípios, dos estados 

e da União, problemática essa que perpassa a realidade de inúmeros outros países, 

principalmente porque as pessoas são conservadoras. Em razão disso, a Organização das 

Nações Unidas (ONU) vem desenvolvendo iniciativas, como o pacto global denominado 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável - ODS (ONU, 2021), no qual os países-membros 

assumem a responsabilidade de concretizar ações para combater as mazelas da sociedade, 

objetivando alcançar um mundo mais igualitário e sustentável até 2030; evidentemente, 

considerando as particularidades do contexto social, cultural e ambiental de cada país. É 

necessário considerar, entretanto, que que estabelecidas as diretrizes constitucionais acima 

referidas, a simples declaração dos ODS não consegue, por si só, surtir efeitos. É neste contexto 

que se insere a decolonialidade como um novo caminho para resistir e desconstruir padrões 

estabelecidos principalmente por aqueles que são os detentores das riquezas e expulsam os mais 

pobres para as áreas marginais da cidade. Com esse pacto, aliado a políticas públicas que 

concretizem o saneamento, a habitação e a sustentabilidade, é possível alcançar a dignidade 

humana e a cidadania. Sob esse viés, a extensão universitária da UNIJUÍ busca reconhecer a 

importância desse desenvolvimento sustentável e igualitário, desenvolvendo ações que 

colaborem e capacitem as pessoas para que cobrem ações de competência das gestões 

administrativas, para que assim possam de fato efetivar o direito à moradia digna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MEMÓRIA SOCIAL E A COLONIALIDADE DO SER E SABER: ESQUECIMENTO 

CONSTRUÍDO E EXCLUSÃO BIOPOLÍTICA 

 

Nicolli Bueno Gautério 

João Victor A. Krieger   

 

No artigo Colonialidad y Modernidad/Racionalidad (1992), Aníbal Quijano analisou como o 

colonialismo na história das Américas centralizou as formas de expressão cultural e intelectual 

para conformar com o padrão Eurocêntrico. Segundo Quijano, a colonialidade do ser e saber 

utilizou de repressão sistemática para excluir e impedir manifestações discordantes da 

dominação colonial, consolidando-se como o paradigma universal (ou universalizante) de 

conhecimento, desenvolvimento humano e relações sociais. No campo da produção de memória 

social, o colonialismo buscou promover o esquecimento (isto é, exclusão das narrativas oficiais) 

da contribuição de grupos racializados para a sociedade, em especial de negros e indígenas no 

caso brasileiro (NASCIMENTO, 2016). Nessa operação, o colonialismo se articula de forma 

biopolítica (FOUCAULT, 1978, 2008) para marginalizar populações através de marcadores 

raciais (GURAN, 2017). Contudo, apesar da violência empregada, a participação de tais grupos 

e suas manifestações cultuais e intelectuais não foram completamente erradicadas. Perspectivas 

críticas no campo da memória social revelam e denunciam os processos de construção do 

esquecimento racialmente seletivo, demonstrando a participação social de sujeitos 

marginalizados - tanto no passado quanto no presente. Michael Pollak (1989), por exemplo, 

aponta a existência de memórias subterrâneas. Para o autor, estas seriam memórias de grupos 

minoritários, que não se colocam como passivas em relação às memórias oficiais (legitimadas 

pelo Estado). O conceito de memórias subterrâneas se refere principalmente às memórias orais 

dos grupos que não são representados na narrativa hegemônica, permanecendo assim em 

disputa e em resistência em relação a esta. Neste sentido, ressaltamos que ao tratar de memórias 

coletivas - sejam elas subterrâneas, orais, oficiais ou outras - não as consideramos de forma 

homogênea. Além de ser um fenômeno do presente - isto é, uma narrativa em constante 

transformação - a memória representa fenômenos individuais que dependem da construção 

subjetiva de cada sujeito (CANDAU, 2011). Neste artigo, partimos da análise teórica decolonial 

para criticar a construção do esquecimento nas narrativas oficiais sobre a memória social 

brasileira. Exploramos a relação entre essa marginalização e as formas de governamentalidade 

biopolítica (conceitos de Michel Focault, porém rearticulados para contemplar a realidade 

brasileira; vide PÁL PELBART, 2018). Por fim, argumentamos pela existência (e resistência) 

de modos de relações não colonialistas que consistem em manifestações de lutas sociais contra 

o colonialismo contemporâneo. Portanto, as memórias subterrâneas colaboram para a 

descolonização das formas de ser, saber e existir ao evidenciar o pluralismo de modos não-

colonializados de vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LUTA DE MULHERES CATADORAS 

        Mrs.Cristiane Troina Ferreira 

        Drª Amanda  Motta  Castro  

     

 

A presente proposta de trabalho é fruto das discussões realizadas na dissertação de 

Mestrado “Vivencias de Catadoras e material reciclável na cooperativa de reciclagem Santa 

Rita”, defendida recentemente no Programa de Pós Graduação em Educação PPGEDU/FURG. 

Na pesquisa destacamos a lógica patriarcal e o sistema de trabalho no mundo capitalista, que 

acaba gerando novas formas de subsistência da população mais pobre.  E, nesse contexto, estão 

inseridas as mulheres periféricas provedoras do sustento de uma família. Na compreensão de 

uma lógica capitalista que utiliza as mulheres desde sempre para servir ao sistema patriarcal, 

seja no trabalho do lar ou não, sendo o do lar tido como invisível, mas indispensável para 

sustentar o capitalismo. O que buscamos, nesse trabalho é situarmos os leitores sobre a estrutura 

que rege os nossos espaços e como ao longo da história fomos impedidas de fazermos nossos 

próprios registros. Mas, resistirmos, denunciamos, fomos e somos vistas como loucas quando 

tentamos romper essa estrutura. Falar sobre a sociedade patriarcal é uma forma de denunciar os 

abusos cometidos por elas, principalmente a violação de nossos corpos e a nossa 

subalternização, sobretudo sobre os corpos das mulheres negras. Desconsiderar o modo 

estruturador do patriarcado significa furtar do debate de libertação e emancipação feminina o 

próprio contexto de suas opressões mais profundas: “Colocar o nome da dominação masculina 

- patriarcado – na sombra significa operar segundo a ideologia patriarcal, que torna natural essa 

dominação-exploração.” (SAFFIOTI, 1987, p. 49).  Entendemos que o patriarcado designa a 

formação social em que os homens detêm o poder, ou ainda mais, simplesmente o poder é dos 

homens, brancos e héteronormativo. Um dos elementos nucleares da sociedade patriarcal é 

restringir a participação das mulheres na vida política, acadêmica, cultural e social, de tal 

maneira que definia e delimitava o lugar e o papel das mulheres na sociedade. Biroli (2018) 

aponta que as famílias não se organizaram hoje como se organizavam há algumas décadas. 

Significando que mesmo com uma luta constante das mulheres para ocuparem diversos lugares 

no mundo trabalho ainda é demarcado pela ordem patriarcal o papel do que é de mulher e o que 

é de homem.  Para tanto, o patriarcado por muitas décadas define nosso papel social e 

econômico, segue até os dias atuais tentando definir o que podemos ou não fazer e como 

devemos nos comportar, no sentido de domesticação de nós mulheres, o que nos parece distante, 

quando pensamos em todas as conquistas das lutas feministas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MARX E A QUESTÃO RACIAL: REVISITANDO O MARXISMO NEGRO 

 

 

Julie Silveira 

Héctor Cury 

 

O marxismo ainda tem diversas contradições sobre a existência de uma pauta racial, não 

podemos afirmar que Marx aborda a questão racial com total responsabilidade mas pensamos 

possibilidades e caminhos a partir dele. No entanto negar o marxismo negro temos a reprodução 

de um racismo intelectual e epistemico, matando contribuições de intelectuais essencias para 

construção desse pensamento. No mesmo sentido o estudo fará uma análise crítica a 

marginalização das produções marxistas pretas como subjetivas, apropriado pela branquitude 

como sujeito universal e central da discussão. No ponto de vista liberal aponta-se o racismo 

como uma questão patológica de alguns sujeitos, negando toda estrutura a qual nossa sociedade 

foi submetida pela colonização. Essa justificativa foi usada para uma pseudo ideia de que o 

Brasil teria necessidade de expansão, desconsiderando o racismo como movimento lógico do 

sistema capitalista. Assim temos o silenciamento de toda violência estrutural de processos 

exploratórios no qual os povos originários continuam sendo submetidos. O principal ponto ao 

pensarmos em marxismo negro respeita a pluralidade desse 

instrumento de pesquisa importante, assim se faz necessaria a analise a partir de filósofos, 

sociologos, juristas e demais intectualidades negras. As contribuições de Clóvis Moura na 

queda de um conceito de pacificidade do escravo com aceitação dessa condição é um dos 

caminhos que trilhamos. A atual potência de Silvio Almeida na temática do racismo estrutural, 

apontando a existência inconsciente do racismo como modos de estrutura social se fará presente 

no estudo. 

 

MARX E A QUESTÃO RACIAL: REVISITANDO O MARXISMO NEGRO 

A pesquisa também pretende observar o capitalismo sobre os pilares de Karl Marx e suas 

teorias, a teoria do valor que aborda a questão da mercadoria e a forma do Estado 

contextualizando essa mercadoria para além do produto. Analisando a modernidade e a grande 

expansão capitalista temos a certeza que o capital se consolida a partir da escravização de 

pessoas africanas, ou seja, a primeira mercadoria e a mais importante para o nosso sistema 

econômico foram corpos negros brutalmente explorados, mercantilisados. No entendimento da 

dimensão da estrutura colonial e seus moldes que permanecem na nossa construção social e 

estatal, é importante entender que o conceito de raça se originou na modernidade. As teorias 

racializadas surgem do mesmo processo apontando uma raça dominante, descaracterizando as 

demais culturas como inferiores e questionando a humanidade de outros povos. Ao fazer essa 

observação entende-se que o conceito de raça foi criado pelo racismo, não o contrário. 

 

 

 

 

 

 

 



FALSOS “ÍNDIOS”: A LÓGICA DA COLONIALIDADE E A SENTENÇA QUE 

DECLAROU A INEXISTÊNCIA DA TERRA INDÍGENA MARÓ E DOS BORARI E 

ARAPIUM 

  

Dailor Sartori Junior 

Lara Santos Zangerolame Taroco 

  

 

 

Esta pesquisa busca compreender a colonialidade expressa nos discursos movimentados pela 

sentença da 2ª Vara Federal de Santarém, no Pará, no caso da anulação da Terra Indígena Maró, 

dos indígenas Borari e Arapium. Em 2010, o MPF ajuizou ação para compelir a FUNAI a dar 

andamento à demarcação da TI, já com o RCID publicado. No mesmo ano, associações 

agroextrativistas, o Estado do Pará e o Município de Santarém ajuizaram ação para anular a 

demarcação e para declarar “inexistência de etnia”, entendendo que os Borari e Arapium se 

tratavam de “falsos índios”. A sentença de 2014 anulou a demarcação e acolheu o argumento 

de que os indígenas eram ribeirinhos manipulados por antropólogos. Embora a reforma da 

sentença no TRF1, em 2016, tenha ocorrido por questões formais, o caso é paradigmático sobre 

a posição do Judiciário e do direito de produzir regimes de verdade sobre o Outro, classificando-

o e definindo inclusive a sua (in)existência. Diante desse contexto, a pesquisa busca responder 

a seguinte questão: de que maneira a lógica da colonialidade opera no discurso que 

fundamentou a sentença de anulação da Terra Indígena Maró e que declarou a “inexistência de 

etnia” dos Borari e Arapium? A colonialidade do ser está presente na heteroidentificação 

promovida na sentença, e sobretudo pela declaração de “inexistência de etnia”, o que foi 

classificado pelo MPF como uma postura etnocida. Ainda, por classificar uma demanda 

complexa de etnogênse como “oportunista”, e por considerá-los meros objetos de agendas de 

antropólogos militantes. A colonialidade do saber se expressa pela desqualificação das práticas 

culturais resgatadas pelas comunidades e do trabalho etnográfico realizado. A colonialidade do 

poder se manifesta pelos interesses de madeireiros sobre a área, financiando ataques e a própria 

judicialização, sendo que o direito e o Judiciário contribuem para sua própria 

instrumentalização nestas relações de poder. Conclui-se que a colonialidade opera no caso 

independentemente do quadro normativo dos direitos indígenas em um paradigma do 

reconhecimento. Antes de ser uma abordagem meramente ultrapassada, indica uma 

compreensão estática e essencialista da diferença, sempre conectada à pauta territorial. Além 

disso, por mais explícitas que sejam as ideias da sentença, os discursos movimentados, que vão 

além do que se diz, estão alinhados a práticas atuais de classificação e hierarquização dos povos 

indígenas, presentes em normas do Governo Federal e da FUNAI. Por isso, parece relevante 

compreender o mecanismo discursivo que opera na (re)produção de estereótipos, pois 

influenciam na ponta a garantia de direitos. 

 

 

 

 

 

 

 



FISSURA AO NEOLIBERALISMO:  

A ORGANIZAÇÃO TERRITORIAL PARA A EMANCIPAÇÃO DECOLONIAL 

  

Gabriela Consolaro Nabozny 

 

A presente pesquisa objetiva analisar se a organização territorial pode simbolizar meio de 

emancipação decolonial e representar fissura ao neoliberalismo. Para isso, parte-se do conceito 

de território de Milton Santos, em que “o território é o chão e mais a população, isto é, uma 

identidade, o fato e o sentimento de pertencer àquilo que nos pertence” (2001, p. 96). Pretende-

se observar, assim, se a organização das potencialidades territoriais representa, sobretudo na 

América Latina, possibilidade de transformação social estrutural, mesmo que se direcione ao 

fomento de ações locais. Por isso se resgata o conceito de colonialidade tratado em intersecção 

ao neoliberalismo, como causa, mas também consequência, em que se “exprime uma 

constatação simples, isto é, de que as relações de colonialidade nas esferas econômica e política 

não findaram com a destruição do colonialismo.” (BALLESTRIN, 2013, p. 99). Como 

neoliberalismo, entende-se a racionalidade construída a partir da estratégia neoliberal que fez 

fixar intrinsecamente às relações e modos de vida as práticas voltadas ao fortalecimento do 

mercado (DARDOT; LAVAL, 2009, p. 191).  Assim, a partir de levantamento bibliográfico 

que prioriza autores latino-americanos e a discussão interdisciplinar, parte-se do pressuposto de 

que a lógica neoliberal é reverberada em cada um dos territórios sob a dimensão da dominação, 

que reflete na determinação de ritmos e modelos de vivência, e imposição de modos de consumo 

e produção. Ademais, as disputas hegemônicas pelas terras, pela dominação do pensamento, 

dos sistemas e corpos, ocorrem sempre em desfavor das populações pobres e vulneráveis 

(SVAMPA, 2019, p. 163).  Extrai-se dessa análise, portanto, que a organização popular que 

contesta a soberania imposta é capaz de desestabilizar modelos de dominação extremamente 

enraizados. Essa capacidade pode ser ainda mais viva na América Latina, onde “grita a 

diferença entre os modelos clássicos de industrialização e as características que os processos 

apresentam na região” (GALEANO, 2013, p. 328). Compreendeu-se, assim, que o conceito de 

território como vivência e fortalecimento das práticas comunitárias ocupa espaço central na 

superação do modelo vigente, ora situado a partir do neoliberalismo e neocolonialismo. 

Principalmente porque a organização territorial representa alternativa aos autoritarismos 

conservadores que fazem reafirmar o sucateamento dos direitos das populações mais 

vulneráveis, negacionismos ambientais e desconstrução de ideais públicos. Embora, 

logicamente, não representem soluções únicas para este fim.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ROMANTIZAÇÃO DA MATERNIDADE NA PERSPECTIVA DECOLONIAL  

Millena Cybele Dias Barbosa 

 

O presente resumo tem por objetivo realizar uma análise, sobre a construção do fenômeno da 

maternidade como inerência à vivência feminina, sobre uma perspectiva 

decolonialista.  Contemporaneamente, o lugar da mulher pode ser visualizado além do lar, as 

oportunidades são mais perceptíveis do que há décadas atrás, pois o feminino, de acordo com a 

designação dos papéis de gênero (na perspectiva colonialista), estava posto como submisso ao 

masculino, uma vez encontrado em função da manutenção doméstica e da criação dos filhos. 

Sob essa análise, notamos um desenvolvimento social positivo do gênero feminino, mas não 

completo, assim, a criação tradicionalista destinada às mulheres apresenta seus primeiros 

efeitos quando há um choque cultural, no simples fato de uma mulher não vislumbrar a 

maternidade em seu futuro, levantando questionamentos sobre uma vivência incompleta. 

Diante da forte operação dos discursos religiosos, a maternidade passa a se apresentar como 

mais que um fato derivado de um ato meramente sexual/biológico. Partindo dessa subjetividade 

emocional, denominamos a ligação entre mãe e filho(a), como um “instinto feminino”,  gerando 

uma expectativa social, sobre a mulher. “A aprendizagem de tornar-se mulher-mãe, no entanto, 

enquanto processo, surge relegado ao esquecimento em suas vidas adultas, prevalecendo apenas 

o conteúdo que ele transmite de que ser mãe é uma condição natural” (GRISCI, 1995, p. 3). 

Pois mesmo encaixando-se em outras esferas que não sejam a doméstica, mulheres ainda são 

questionadas e pressionadas sobre a decisão de serem mães, como se ao gênero feminino, a 

função de ter filhos fosse mais que biologicamente imposta, sendo também social. O gênero 

feminino vem ao longo da história interpretando papeis de submissão e inferioridade, onde o 

homem exerce poder sobre a mulher, obtendo resultados que perduram anos e até séculos 

enraizados na cultura em torno do ser mulher (STEARNS, 2007). Nessa lógica, os preceitos 

repassados a cada geração, entrelaçam-se à ideologia colonial/patriarcal que acaba por 

relacionar biológica e socialmente, o ato de ser mãe ao gênero feminino. Sobre essa perspectiva 

se inicia o desenvolvimento de um retrato idealista que o gênero feminino é levado a seguir, 

gerando assim uma culpabilização à mulher, pois, ainda que a mesma desenvolva atividades 

importantes, o ato de ser mãe é considerado por muitas mulheres como um momento sublime 

em que se há a afirmação subjetiva do que é “ser” mulher, ensejando uma padronização, até 

então cumprida por grande parte do gênero feminino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AS LUTAS SOCIAIS DOS POVOS INDÍGENAS NA AMÉRICA LATINA COMO 

PARADIGMAS DESCOLONIAIS PARA REVOLUÇÕES CONTRA-HEGEMÔNICAS 

AOS DISCURSOS JURÍDICOS PRETENSAMENTE UNIVERSAIS  

 

Alex Sandro da Silveira Filho 

Lais Nardon Martins. 

 

 

Através do paradigma colonial, por meio da relação colonial o europeu criou a categoria 

globalizante “índio”, impondo a relação de diferente e inferior, justificando, então, o domínio, 

a servidão e o extermínio dos povos originários na América (BATALLA, 1972). Sob este 

escopo colonial, o presente trabalho tem como problema de pesquisa a seguinte questão: Em 

que medida as Lutas sociais dos Povos Indígenas na América Latina mostram-se como 

revoluções contra-hegemônicas aos discursos jurídicos pretensamente universais? Tem-se 

como metodologia de pesquisa o método de abordagem analético, de Enrique Dussel (1980), 

aliado com a técnica de pesquisa descritivo normativa, de cunho qualitativa. Para tanto, 

inicialmente, destacamos, o movimento Zapatista, no México, iniciado no levante de 1994, o 

qual coloca no centro do debate político o poder de autonomia e autodeterminação dos Povos 

Indígenas (DIEZ, 2012). De outra banda, a luta pelo reconhecimento constitucional do direito 

indígena, alicerçado na garantia fundamental da autodeterminação indígena, também encontra-

se, a título exemplificativo, na Constituição do Estado Plurinacional da Bolívia de 2009 

(BOLIVIA, 2009). No Brasil, apresentamos a longínqua luta pela terra dos povos indígenas 

Guarani e Kaiowa, os quais resistem historicamente as violências cotidianas sofridas na disputa 

pelo seu território ancestral, em meio ao cenário político e nas (des)políticas estatais 

(OLIVEIRA; BENITES; OLIVEIRA NETO, 2016). Luta pela terra no Brasil que está na pauta 

do dia, através do movimento de resistência e (re)existência “Luta pela Vida”, na mobilização 

nacional dos Povos Indígenas contra a tese do Marco Temporal, em julgamento no STF (APIB, 

2021). Estes casos trazidos revelam as mobilizações dos Povos Indígenas contra mais de 

quinhentos anos de opressão das multifacetas do colonialismo, que através das proposições do 

pensar do movimento descolonial se apresenta como um caminho, uma vez que, conforme 

Mignolo (2008), é uma contrapartida da modernidade e da colonialidade, surgido na própria 

fundação desses eventos . Sendo que, segundo Bragato (2014, p. 210) “o pensamento 

descolonial insere-se na trilha das formas de pensamento contra-hegemônicas da modernidade 

e inspira-se nos movimentos sociais de resistência gerados no contexto colonial”. Não obstante, 

a ideia central do pensamento descolonial é a necessidade de “descolonizar o conhecimento”, 

uma vez que uma das faces ocultas e encobertas da modernidade é a colonialidade. 

(BRAGATO, 2014). Assim, indubitavelmente, as lutas dos Povos Indígenas aliadas à 

descolonialidade, a qual visa a construção de um pensamento contra-hegemônico para a 

afirmação dos direitos e o Direito dos Povos Indígenas na América Latina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



O SUMAK KAWSAY/BUEN VIVIR E OS PROCESSOS DE DECOLONIALIDADE 

NA AMÉRICA LATINA 

Janete Schubert 

A expressão Sumak Kawsay cuja tradução mais usual ao espanhol é Buen Vivir ganha 

notoriedade ao ser incorporada como um eixo transversal na Constituição de 2008 do Equador. 

Desde então, as cosmovisões subjacentes ao Sumak Kawsay/Buen Vivir despertaram muito 

interesse e um acalorado debate no âmbito dos movimentos sociais e da academia em várias 

partes do globo. A novidade trazida pelas constituições equatoriana e boliviana, reside no 

esforço de “interculturalizar”: ressaltando lógicas, racionalidades e modos socioculturais de 

viver historicamente negados, subordinados, subalternizados e fazer que estas lógicas e modos 

de viver contribuam de forma substancial, a uma nova construção e uma transformação de 

orientação decolonial. A incorporação do Sumak Kawsay na constituição se deve ao 

protagonismo do movimento indígena Equatoriano sobretudo, a partir dos anos 90, quando 

estes atores ressurgem de forma contundente na arena política. O movimento indígena alcançou 

muita incidência política, através de alianças estratégicas com outras organizações, como os 

movimentos afroequatorianas, feministas e ecologistas. As reivindicações do movimento 

indígena não visavam somente suas demandas, mas outros setores societários igualmente 

subalternizados.  O Sumak Kawsay/Buen Vivir, na concepção dos povos originários, propõe a 

recuperação de nosso próprio “ser” através do reconhecimento de que somos filhos e filhas da 

Mãe Terra. A partir disto, se estabelece uma relação fraternal com os outros membros que 

conformam a natureza: animais, cerros, plantas, rios, porque todos têm um papel na manutenção 

e na continuidade da vida. O Sumak Kawsay/Buen Vivir pode ser entendido como um novo 

horizonte que se abre aos povos, como uma alternativa diante da decadência civilizatória de um 

sistema-mundo que por cinco séculos se expandiu no planeta e produziu não somente 

desigualdades estruturais a nível global, mas destruição. Estas desigualdades têm um caráter de 

injustiça sistemática e que, na atualidade, nos está demonstrando um caráter perverso da 

acumulação a nível global, a qual produz destruição, desigualdade, pobreza e miséria. Parece-

nos que frente à crise civilizatória que vivemos, urge pensar estratégias, mediações, 

diagnósticos e opções coletivas, bem como, discutir e conhecer práticas sociais que 

historicamente foram invisibilizadas na América Latina, como o conceito de Sumak 

Kawsay/Buen Vivir. Esta cosmovisão dos povos originários se constitui como uma proposta 

epistemológica, filosófica e política que rechaça relações de exploração e dominação que são 

impostas pelo padrão de poder moderno/colonial e defende a necessidade de estabelecer 

relações de reciprocidade, solidariedade, complementariedade e espiritualidade entre as pessoas 

e das pessoas com a Pachamama, Mãe Terra. 

 

 

 

 

 

 

 

 



O MARCO TEMPORAL E SUAS POSSÍVEIS CONSEQUÊNCIAS PARA OS POVOS 

INDÍGENAS: UMA ANALISE DO PROJETO DE LEI N° 490/2017 

 

                                                                                                          Samuel Ferreira Bezerra 

Falar sobre o Brasil pressupõe contar a história dos povos originários e das divergências no que 

tange às terras indígenas. O objetivo desse trabalho foi analisar a questão do marco temporal e 

suas possíveis consequências e danos para os povos indígenas. E a metodologia adotada foi a 

pesquisa bibliográfica e documental, além do estudo de doutrinas e revistas jurídicas. A 

Constituição Federal de 1988 com o objetivo de pacificar o problema, conforme o Ato das 

Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) em seu Art. 67, determina que a demarcação 

de terras indígenas fosse realizada em até 5 anos. Mesmo após o respaldo constitucional, o qual 

reconhece no Art. 231 da CF aos povos naturais o direito a “organização social, costumes, 

línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente 

ocupam”, o Projeto de Lei 490 (PL 490) de 2007, que prevê alterações nas regras de demarcação 

de terras indígenas têm suscitado críticas, indagações e protestos. A principal polêmica em 

torno do PL é em relação ao Marco Temporal, que determina que só serão as consideradas terras 

indígenas os locais ocupados e devidamente comprovados a posse da terra até a data de 5 de 

outubro de 1988. É importante destacar que a proposta não considera todo o processo histórico 

de perseguições e expulsões violentas dos povos originários e abrem caminho para que o 

desmatamento, garimpo e mineração ganhem terreno, além de colocar em risco os povos 

isolados. As arbitrariedades também podem ser evidenciadas no Art. 29 do PL, que dispõe que 

“no caso de indígenas isolados, cabe ao Estado e à sociedade civil o absoluto respeito a suas 

liberdades e meios tradicionais de vida, devendo ser ao máximo evitado o contato, salvo para 

prestar auxílio médico ou para intermediar ação estatal de utilidade pública", pois abre um 

precedente para que o governo decida o que é “utilidade pública”. Como resultado, observa-se 

que é preciso respeitar as escolhas e, sobretudo, a cultura dos povos originários enquanto seres 

humanos capazes de usufruir de direitos, liberdades e manifestações culturais inerentes a 

dignidade e livre desenvolvimento de suas personalidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A COLONIALIDADE DO PODER: O MARCO TEMPORAL PARA A 

DEMARCAÇÃO DE TERRAS INDÍGENAS NO BRASIL COMO RETROCESSO 

AOS DIREITOS ORIGINÁRIOS 

 

Bruna Medeiros Bolzani 

Elenise Felzke Schonardie 

Mauro Cipriano 

 

Conforme ensina Aníbal Quijano através da categoria conceitual da colonialidade, os 

subprodutos provenientes da dominação direta das colônias europeias, isto é, do processo de 

dominação colonial, traçam uma continuidade de dominação mesmo após o fim das 

administrações coloniais. Esses subprodutos denominados colonialidades foram produzidos 

pelas culturas coloniais e pelo sistema-mundo capitalista, e encontram-se presentes em toda a 

América Latina, portanto, também no Brasil. Para ilustrar a colonialidade brasileira, em um 

aspecto dentre vários outros passíveis de análise, observa-se o Projeto de Lei (PL) 490/2007, 

que altera as regras de demarcação de terras indígenas, em um contexto historicamente adverso 

de efetiva demarcação e de violação sistemática de direitos humanos daqueles de etnicidade 

diversa daquela da sociedade nacional. A alteração proposta, em conjunto com treze processos 

apensados, modifica a competência executiva, consubstanciada no órgão federal da Fundação 

Nacional do Índio, para o Congresso Nacional deliberar sobre referida demarcação, cuja 

justificativa se concentra nos diversos interesses centralizados sobre as terras indígenas, como 

por exemplo mineração e agronegócio. Além disso, se aprovada a proposta de projeto de lei, só 

serão demarcadas as terras ocupadas a partir da data da promulgação da Constituição da 

República Federativa do Brasil 1988. Nesse sentido, esse trabalho objetiva avaliar os 

subprodutos da dominação colonial, isto é, a colonialidade em relação ao referido Projeto de 

Lei. O problema de pesquisa indaga se subjazem elementos da colonialidade nesta proposta de 

alteração legislativa. Para investigar a resposta utiliza-se o método de pesquisa indireta – 

bibliográfica, enquanto o método de abordagem é o qualitativo e hermenêutico e a técnica de 

pesquisa é bibliográfica-documental. Dessa forma, a hipótese estabelecida que restou 

confirmada é a de que o Projeto de Lei 490/2007, atualmente em votação no Supremo Tribunal 

Federal e com forte envolvimento social de diversos setores, sobretudo dos povos indígenas 

que realizam a maior mobilização social desde 1988, é resultado da colonialidade do poder 

ainda presente na sociedade nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COLONIALISMO E COLONIALIDADE DO PODER E DO SABER: 

(RE)CONHECENDO OS ESTADOS DE DIFERENÇA NA CONSTRUÇÃO DA 

EPISTEMOLOGIA JURÍDICA 

 

Bruna Kern Cabral 

Douglas Roberto Winkel Santin 

Inácio Silveira da Costa 

 

O presente estudo pretende abordar a história do colonialismo e territórios colonizados. 

Ademais disso também a colonialidade do Ser, do Saber, do Poder. A Pós-colonialidade e 

Decolonialidade. E, por fim, a epistemologia jurídica moderna e seu enlace com as noções de 

colonialidade. O colonialismo é um termo referente a um período histórico, sobre localidades 

específicas que eram exploradas, portanto, evidentemente, só é possível (de)colonizar porque 

existiu colonização. O pensamento colonial surgiu na Europa, em torno do século XV, como 

uma “cartada” que colocaria a Europa no topo do mundo, no centro dos valores globais e dentro 

de uma escala de referências e hierarquia (pensamento eurocentrista). No caso do Brasil, que 

foi colonizado por Portugal por volta do ano de 1500, passaram a ser introduzidos os costumes 

Europeus no território e o povo brasileiro passou a ser explorado de várias maneiras, fato esse 

que só deixou de ocorrer em 1822 com a proclamação da Independência da República. Assim, 

a epistemologia jurídica moderna se entrelaça nestas noções de colonialidade pelo fato de que 

no âmbito do direito existe uma forte relação entre modernidade e colonialidade como dois 

lados de uma mesma moeda, sendo que uma não pode existir sem a outra. Desse modo, 

considerando que o fato de o Brasil ter deixado de ser colônia não nos faz necessariamente 

(de)coloniais, é necessário que construamos outras formas de ser, existir, pensar, sentir, no 

mundo, que não seja necessariamente aquela europeia que fora pretendida como modelo, dando 

espaço aos nossos próprios costumes. Portanto, a importância da construção de um pensamento 

(de)colonial está no sentido de que nossos costumes devem ser pensados numa horizontalidade, 

e dentro de uma mesma categoria de valores quando comparado a escala de valores de todos os 

demais países, em outras palavras, como mais uma forma incomparável e singular dentre outras 

tantas culturas. Para execução deste estudo foi utilizada como técnica de pesquisa a revisão 

bibliográfica, esta que é justificável pela complexidade histórica do tema abordado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



O ESTADO VERSUS A RESISTÊNCIA DOS POVOS INDÍGENAS WAORANIS DO 

EQUADOR CONTRA A EXPLORAÇÃO PETROLEIRA 

Janete Schubert 

 

Este trabalho visa demonstrar as racionalidades envolvidas nas dinâmicas de exploração 

ambiental do atual padrão de poder global na modernidade eurocêntrica/capitalista/colonial. As 

reflexões aqui propostas resultam da pesquisa de campo de cunho qualitativo, realizada com os 

povos indígenas Waoranis (de recente contato) na Região Amazônia Equatoriana, no ano de 

2017. Os povos Waoranis através da sua organização e resistência conseguiram frear a 

exploração de petróleo em seu território de possessão ancestral, em parte do Parque Nacional 

Yasuni (PNY). Para isso, foram decisivas duas ações deste grupo. Primeiro, a mobilização dos 

jovens e das mulheres que realizaram um mapeamento comunitário do território, demostrando 

as áreas de abrangência da mobilidade da comunidade, assim, levaram o Estado Equatoriano às 

instâncias judiciais. Igualmente determinante foi o argumento da comunidade de que houve 

manipulação e engano por parte do governo Equatoriano na Consulta Livre, Prévia e Informada 

(CLPI) sobre os possíveis impactos da exploração petroleira no território. A luta dos povos 

Waoranis derrotou nos tribunais a exploração petroleira no bloco 22, conseguindo frear as 

atividades extrativistas (já iniciadas), alcançando, desta maneira, a preservação deste território. 

Nesta disputa se pode perceber duas racionalidades distintas operando, as racionalidades 

utilitaristas instrumentais forjadas na modernidade eurocêntrica/capitalista/colonial, para as 

quais o território é apenas um pedaço de solo, produtor de riquezas para o consumo capitalista. 

Já para os povos indígenas Waornais o território não remete a um lugar específico, mas a uma 

trama complexa de relações de reciprocidade e cuidado. Este sentido se estabelece desde 

relacionalidades profundas, encarnadas nestas vivências/sentires. E são os laços familiares e de 

parentesco com outros humanos, mas são também a relação com todos os outros seres vivos e 

não vivos que conformam esta teia de relações. A ideia de que os rios, as montanhas, as árvores 

são irmãos contém em si uma relação profunda, não só de inseparabilidade do homem e da 

natureza, mas uma relação de complementariedade e de reciprocidade. Para eles, a relação com 

o território é de cuidado e espiritualidade e é mediada por questões sagradas. É possível saber 

que jamais se ouvirão novamente os cantos dos povos Tetetes e Sansahuari e de tantos outros 

que correm risco de desaparição, devido a exploração petroleira, sem se sentir tocado, 

enternecido, provocado, implicado por estas situações? Se isso não nos toca, creio que 

perdemos a capacidade de ouvir as batidas do coração da Mãe Terra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OS DIREITOS TRABALHISTAS COMO PATRIMÔNIO COMUM DA 

HUMANIDADE 

Rubens Soares Vellinho 

Éder Dion de Paula Costa  

 

 

O processo histórico demonstra que os direitos trabalhistas foram influenciados pela Encíclica 

Papal Rerum Novarum, pela Declaração de Filadélfia e a DUDH. Evidencia-se que o trabalho 

não é mercadoria e o combate à pobreza tem por objetivo a prosperidade social, como forma de 

“garantir a segurança física e econômica dos assalariados e de suas famílias”. Por isso que os 

direitos trabalhistas dispostos na Constituição são considerados o patamar mínimo civilizatório 

blindado contra o retrocesso social.  Todavia, a mistura tóxica da economia com os interesses 

do mercado, reivindicam a flexibilização e a precarização dos direitos trabalhistas, produzindo 

um resultado perverso e corrosivo que é a precariedade e a desfiliação social. De modos que o 

trabalho justo e livre acaba por ser redimensionando pelo inculcamento cognitivo hegemônico, 

produtor de desigualdades sociais, culturais e econômicas. Aqui, destaca-se o processo de 

globalização hegemônica e das medidas austericídas, reprodutor de um discurso de dominação, 

que implica na forma de pensar e ver o mundo, servindo como mecanismo sutil e perverso de 

controle. Assim, as desigualdades sociais e de classe são geradas na sociedade e se tornam algo 

normal, num discurso de dominação que não permite reflexão ou crítica, porque a verdade está 

dada. Como o Brasil não experimentou o Estado social e muito menos os benefícios da 

sociedade salarial e do pleno emprego, a sedimentação, não somente dos direitos trabalhistas 

mais igualmente dos direitos sociais, sofre com a sua efetividade. Nota-se que no Brasil a 

perpetuação das desigualdades sociais tem sua origem na transição do trabalho escravo ao 

trabalho livre. O que demonstra a forte hierarquização de classe que com suas marcações 

contribuem para uma percepção negativa que certos setores do empresariado brasileiro e da 

sociedade brasileira até hoje possuem sobre a necessidade de proteção jurídico-social do 

trabalho assalariado. Aqui encontramos a raiz do problema enfrentado pelos direitos 

trabalhistas, conquistados no governo Vargas. Visto que as relações de classe no Brasil são 

juridificadas e judicializadas, trabalhadores e seus sindicatos optam por reivindicar os seus 

direitos trabalhistas e sociais perante a intervenção do Estado. Pouco investem em movimentos 

reivindicatórios, deixando nas mãos do Estado “dizer” como os direitos podem ser 

acessados.  Contudo, há possibilidades de se pensar na adoção de estratégias de resistência e 

contraofensiva, tornando possível que os direitos humanos do trabalho não sejam objeto de 

disponibilidade e muito menos possam ser barganhados em troca do respeito a outro direito 

protegido. 
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LEI GAÚCHA DE AGROTÓXICOS E A ALTERAÇÃO PROMOVIDA PELO 

PROJETO DE LEI 260/2020: DESAFIOS PARA CONCRETIZAÇÃO DA 

SEGURANÇA ALIMENTAR 

 

Carolina Belasquem de Oliveira Gomes (UCPEL) 

 

A preocupação com a produção, acesso e garantia de alimentos à população fez surgir, após as 

guerras mundiais, um movimento internacional e de cooperação entre os países. Neste contexto, 

surgiu na Europa os primeiros debates, sobre segurança alimentar. Os compromissos assumidos 

internacionalmente obrigaram os Estados a implementarem ações positivas em seus territórios, 

para o atingimento dos objetivos traçados. Apesar desse movimento legal nacional e 

internacional para convergir ações no sentido de garantir a segurança e soberania alimentar, tais 

objetivos são desafiados pelo modelo capitalista de produção de alimentos, baseada no uso 

maciço de agrotóxicos. Os alimentos produzidos com base nas tecnologias implantadas pela 

Revolução Verde tornaram-se um grande empecilho para efetivação de direitos sociais, 

culturais e ambientais. O uso dos agrotóxicos em território nacional é regulamentado por lei. 

Em âmbito federal tem-se a lei nº 7.802/1989 e em nível estadual a lei nº 7.747/1982. A lei 

estadual nº 7.747/82, antes conhecida pelo seu caráter protecionista, exigia que agrotóxicos ou 

afins, resultantes de importação, deveriam além do registo junto ao órgão federal competente, 

ter seu uso autorizado no país de origem para ser utilizado em território gaúcho. Ocorre que, 

em 16.11.2020 o Poder Executivo Estadual propôs o Projeto de Lei nº 260/2020, que após sua 

aprovação foi sancionado em 27/07/2021 e retirou a exigência de que o agroquímico deve ter 

seu uso autorizado em seu país de origem. Com o uso de substâncias potencialmente mais 

perigosas na agricultura gaúcha serão disponibilizados à população alimentos contaminados 

por agrotóxicos e provenientes de técnicas predatórias que comprometem a realização da 

segurança alimentar. A expressão mais grave da insegurança alimentar é a fome. Apesar de 

todas as exigências legais, frequentes são os óbitos e adoecimento da população e meio 

ambiente em razão da utilização desses produtos químicos na produção agrícola. Assim, abrir 

o comércio local para o uso de produtos não autorizados em seus países de origem, ignora toda 

a certeza científica em torno dos malefícios dos agrotóxicos em prol de critérios economicistas. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Reflexões críticas sobre o “Encobrimento do outro” e a questão ambiental na América 

Latina 

 

Emília da Silva Piñeiro (UCPEL) 

César Augusto Costa (UCPEL) 

 

O trabalho propõe refletir o alcance do conceito de “encobrimento do outro” para a questão na 

América Latina (AL). Pensar a AL historicamente nos remete as inúmeras formas de 

resistência, violência e expropriação sobre os povos. Refletindo sobre o continente latino 

americano a partir de uma base crítica no século XXI, podemos dizer que o conceito de 

“encobrimento do outro” de Enrique Dussel possui relevância e atualidade. Em uma análise 

histórica, evidencia e traz para o debate, os mesmos problemas surgidos a partir do mito de que 

vivenciamos a modernidade. Para o autor, o “mito da modernidade fora criado em 1492 com a 

expansão da Europa, o qual possui duas dimensões:  a) emancipação, ilustração, razão e, b) 

irracionalidade, violência e exclusão que constituem as bases do modernidade-colonialidade. 

Partimos do processo civilizatório da modernidade e sua constituição do “mito da modernidade” 

que tem efeitos no debate ambiental, pois as consequências deste processo são a exclusão e a 

desigualdade ambiental. Assim, a pesquisa está sistematizada em quatro partes: 1) situaremos 

o contexto latino-americano e suas raízes históricas a partir da modernidade/colonialidade; 2) 

abordamos quais relações históricas são materializadas no processo da modernidade e seus 

impactos para a natureza; 3) elencaremos quais implicações tem a categoria central do nosso 

trabalho, “encobrimento do outro” para a questão ambiental na AL e; 4) veremos as implicações 

da categoria “encobrimento” à luz da justiça ambiental que traduz o contexto de lutas 

ambientais frente as expropriações.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A COLONIALIDADE DO GÊNERO: PARA ALÉM DA MERA 

INSTITUCIONALIZAÇÃO 

 

Paulo Henrique Borges da Rocha 

Sílvia Teixeira 

Alexandre Gustavo Melo Franco Bahia 

 

O sistema-mundo moderno se porta como sendo pautado pela racionalidade, o que significaria 

um reino do ideário iluminista, mas na verdade promove diversas formas de violência. 

Violências que derivam justamente do anseio racional-moderno de uniformização social, junto 

com uma lógica binária imposta sobre todas as outras. Por se pretender universal, a 

modernidade acaba por colonizar todas as sociedades “diferentes”. As colonizações se deram 

originalmente a partir do aparato bélico, atualmente se utiliza das colonialidades (ser, saber e 

poder) para garantir a dominação, deslocando a batalha do mundo físico para as mentes e 

corações das pessoas. A colonialidade do gênero dialoga com a noção da produção ativa da 

desumanização (colonialidade do ser) aprofundando a ideia da divisão do trabalho imbricada 

com a divisão sexual. A hierarquia moderna está na distinção entre humano e não-humano, 

imposta sobre as/os colonizadas/os a serviço dos hegemonas. De forma que a colonialidade do 

gênero cria a ideia de que o homem é a perfeição e a mulher sua inversão e deformação, os 

demais gêneros seriam aberrações indesejadas da perfeição masculina. Indo mais além, 

aquelas/es que ousam cruzar a linha abissal que separa os gêneros vão sofrer sanções ainda 

maiores, inclusive do Direito. Chegamos ao cerne de nossa questão, as pessoas trans são 

vítimas, ao redor do globo, das maiores crueldades que a mente humana pode imaginar. A 

constatação de tais violências ocorrendo em boa parte dos países, com os mesmos requintes de 

crueldade, demonstra que essa violência é sistêmica e não casual. O Brasil é o país que mais 

mata pessoas trans no mundo. Aqui, como em qualquer sociedade moderna, o simples fato de 

se conferir direitos ou visibilidade não são suficientes para superarmos tais violências. Essa 

afirmação se confirma ao analisarmos a questão da violência contra a mulher, que é uma parcela 

da sociedade que há mais tempo vem galgando visibilidade e direitos, mas que sofrem um 

feminicídio a cada duas horas no país. Isso mostra que a simples garantia formal de igualdade, 

vinda a partir da estrutura moderna, não altera a realidade, modificando, no máximo, a 

aparência. Concluímos que para cessar as violências de gênero, há a necessidade de se combater 

as colonialidades, superando a estrutura moderna e criando um mundo onde possam coexistir 

vários sistemas sociais, a partir da diversidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A FORMA-MERCADORIA NA RELAÇÃO ENTRE SUJEITO E OBJETO: 

MANIFESTAÇÕES ANTIDEMOCRÁTICAS NO BRASIL. 

 

Joana Souza 

Héctor Cury  

 

As diversas concepções sobre as manifestações no Brasil pró-bolsonaristas realiza narrativas 

sobre a decepção da população brasileira com as instituições e Constituição Federal de 1988. 

Entretanto, o campo da extrema direita não corresponde à lógica de uma massa organizada que 

entende a forma-sujeito ou forma-mercadoria, haja vista, a forma não-cognitiva de assimilar as 

formas de exploração do capitalismo que financia as mobilizações e construção do pensamento 

factóide, o capitalismo cria teorias cognitivas de superação das instituições pela violência e 

sectarismo. Ademais, com base nisso, a pesquisa aborda a luta de classes como um motor 

necessário pela disputa dos aparelhos ideológicos do estado. Para tanto, utilizamos-nos das 

leituras da obra madura de Karl Marx efetuadas pelo pensador francês Louis Althusser, a análise 

dos manifestantes, isto é, a forma pensamento de crítica às instituições, em que em muitos casos 

se assemelha a um pensamento antissistema, do mesmo  modo que, os críticos marxistas 

esperam a determinação das lideranças da esquerda em uma crítica a formação jurídica em que 

o capital se desenvolve, desprezando a substância real, o método da revolução a ser realizada. 

A forma que os manifestantes de extrema-direita estão proporcionando fenômenos que 

substituem críticas ao modelo jurídico-social, crises de formas que o capitalismo impõe entre 

fascismo e movimentos anti-sistemas, nessa simbiose, deve ser definida e organizada para que 

as críticas teóricas não conduzam a um espelhamento de formações sociais. As manifestações 

da extrema-direita no Brasil são produtos de uma forma valor originada pelo neoliberalismo, 

essa organização deve ser ampliada para entendermos a relação de causalidade e finalidade da 

forma. A relação de causalidade na construção do movimento se dá na redução de construção 

da forma, isto é, o movimento fascista não contribui na formação da forma valor, reproduz a 

forma valor dentro de uma complexidade de um país emergente, captura idealismos psíquicos, 

as subjetividades da forma-sujeito. O materialismo não perpassa a construção da forma-sujeito, 

se reduz ao espelhamento dos códigos/subjetividades intrínsecas ao psiquismo social, a nova 

luta contra o capitalismo e as formas que se fundamentam, consequentemente, estão 

relacionadas a absorção das identidades em propósito da alienação. A partir disso, existe uma 

forma de manutenção da captura das subjetividades em prol do fascismo, cujo sistema 

capitalista constitui como forma-mercadoria pela indústria. Esses trabalhadores perdem os 

direitos sociais e direitos trabalhistas em perspectiva de uma reprodução da forma-mercadoria 

na desconstrução da humanidade na forma-sujeito, pelas explorações do mercado de trabalho e 

subempregos. 

 

 

 

 

 

 



O SEU DEUS É INTOLERANTE:  

O uso da política para fins de violação da laicidade no Estado brasileiro  

 

Stefanni Fonseca Jabert 

 

O presente trabalho busca avaliar a violação do direito humano à liberdade religiosa, sobretudo 

quando ligada às religiões de matrizes africanas no Estado brasileiro que, em tese, deveria ser 

laico. A problemática se dá sobre em qual medida o Estado brasileiro e seus atores políticos 

promovem ou obstaculizam a liberdade religiosa no país e de que maneira se pode combater a 

intolerância religiosa (que em verdade, fazendo uma análise das obras de Sidnei Nogueira e 

Silvio Almeida, podemos afirmar se tratar de um racismo religioso), no que tange à prática de 

religiões de matriz africana. A partir da referida consideração e, tendo em vista se tratar o 

racismo religioso de uma das modalidades e vertentes existentes no racismo estrutural, deve-se 

ter em mente que todas as relações (institucional, educacional, religiosa, afetiva) no Brasil são 

relações racializadas e, dessa forma, se faz necessário o letramento racial, sendo que a 

aproximação ao tema se mostra absolutamente pertinente, vez que a expressão religiosa livre é 

um direito humano. Ainda, considerando que os terreiros (locais onde se realizam os cultos de 

religiões afro-brasileiras) são corpos políticos negros, associando ao dito racismo estrutural, é 

possível antecipar de forma segura que as diferentes instituições se relacionam de forma 

conflituosa com essa epistemologia ancestral. A partir da perspectiva de que a existência – e/ou 

resistência – negra seria o “politicamente correto” mas socialmente abominável, é possível 

vislumbrar que a Constituição Federal de 1988 trouxe direitos e garantias de igualdade no plano 

legal, justamente porque no plano social não existem tais equidades entre indivíduos, tampouco 

liberdade para professar a fé que não seja àquela derivadamente europeia católica ou 

protestante. Para a pesquisa, se utilizará do método hipotético-dedutivo, com pesquisa 

bibliográfica e documental, sendo possível afirmar que necessária se faz a mudança estrutural 

nos modelos de civilização e valores culturais, para que sejam abandonados os ideais de 

superioridade cristã e para que se haja, permanentemente, a liberdade e o respeito à diversidade 

no campo religioso brasileiro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



O Acesso à Justiça e a Advocacia Popular na defesa do acesso à terra análise da 

ocupação da Colônia Z3 – Pelotas/RS 

Vanessa Souza 

Thiago de Garcia Nunes 

 

A pesquisa tem como tema o Acesso à Justiça e a Advocacia Popular na defesa do acesso à 

terra. Tem como objetivo analisar o caso da ocupação dos pescadores Sem-Terra na Colônia 

Z3 de Pelotas/RS, na perspectiva de identificar limites e potencialidades da Advocacia Popular, 

no Acesso à Justiça. Essa pesquisa é de natureza qualitativa e se estrutura como um estudo de 

caso (tendo este sido a ocupação da Colônia Z3 de Pelotas/RS) e utiliza-se de estratégias 

investigativas que priorizam a análise documental da ocupação em questão no ano de 2014 e 

entrevistas aplicadas a moradores da colônia e advogados populares atuantes nessa situação em 

análise.  

O projeto de pesquisa, tem como objetivo analisar a dois questionamentos principais: a) qual o 

repertório e quais são os usos do Direito (Positivo) pelos advogados populares? b) a advocacia 

popular pode ser entendida como um instrumento de acesso à justiça dos sujeitos coletivos de 

direito?  

No entanto, elementos já trabalhados por meio do levantamento do referencial teórico, 

vislumbra-se, como pressuposto de pesquisa, que o Acesso à Justiça e a Advocacia Popular na 

defesa do Acesso à terra apontam contradições no sistema de justiça no tratamento dos 

movimentos sociais, o que exigiria estratégias de advocacia popular específicas e ecléticas 

(positivismo de combate, uso alternativo do direito e direito insurgente). Aqui quando 

trabalhamos o a categoria Advocacia Popular, entendida como a atividade de advogados na 

representação e orientação de movimentos sociais e outros grupos em lutas coletivas por 

direitos analisamos por meio das definições de Ribas (2009), que as práticas jurídicas 

insurgentes podem ser entendidas como o conjunto de manifestações por parte dos movimentos 

populares: todas as reivindicações e conquistas, sejam instrumentalizadas judicialmente ou não; 

sejam possibilitadas com o auxílio de advogados ou não; sejam, ainda, que sejam eficazes ou 

não”. Desse modo a assessoria jurídica popular aparece como apenas uma das possibilidades 

de práticas, voltada a justiça e/ou educação popular em direitos humanos, à organização 

comunitária e participação popular de grupos ou movimentos populares. E a categoria 

Movimentos Sociais, analisamos pela perspectiva de Gohn (2011), “movimentos sociais” são 

ações sociais coletivas de caráter sociopolítico e cultural que viabilizam formas distintas de a 

população se organizar e expressa demandas. Considerando-se as diferenças entre os 

“movimentos sociais”, amplamente concebidos, os “novos movimentos sociais” e os 

“movimentos sociais populares”. O segundo e o terceiro são espécies do primeiro. Essas breves 

considerações, por si, já justificam a importância de se pesquisar sobre o Advocacia Popular, 

Movimentos Sociais através de estratégias sociais de acesso à terra, que incluem também 

questões de acesso à justiça. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A Educação libertadora como instrumento de luta social na América Latina 

 

Leonice Chaves Vieira (UCPEL) 

César Augusto Costa (UCPEL) 

 

Considerando que a Educação Latino-Americana é uma herança do modelo colonial de 

dominação epistemológica e cultural e que esta referência impacta na Educação Ambiental, o 

presente trabalho busca no pensamento da decolonialidade, indicativos epistemo-

metodológicos para uma Educação Ambiental descolonizadora, seja para aplicabilidade em 

espaços formais ou não formais de Educação. O encaminhamento teórico proposto tem por 

objetivo apresentar alguns princípios epistemológicos do pensamento libertador de DUSSEL 

(1977) para uma prática educativa ambiental problematizadora das relações de poder 

assimétrica originadas com a colonização, que até a atualidade causam e resultam na 

apropriação da terra e expulsão dos subalternos, na espoliação e exploração da natureza, na 

produção das questões socioambientais. Para seu delineamento, a pesquisa se utilizou de 

estudos bibliográficos que possibilitaram identificar princípios convergentes a partir do 

pensamento o autor. Dos resultados obtidos selecionamos três princípios para uma prática de 

libertação dos subalternizados (DUSSEL, 1977): 1) Valorização do dialógico com os sujeitos 

da própria libertação, em uma práxis concreta. 2) Reconhecimento do método dialético ou 

ontológico como o método apto para o desvelamento do sistema opressor; 3) Valorização de 

práticas culturais e dos saberes locais produzidos por comunidades subalternas como valores 

de resistência para reconstrução da libertação da matriz decolonial, desumanizadora, escravista 

e racial. A partir destes princípios as relações entre educador e educando possibilita enfrentar 

as relações autoritárias,  pois ambos se colocam em diálogo solidário diante as formas 

opressoras humanas do ser, do saber e do poder e da natureza em processo dialético. Isso 

implica numa intervenção epistemo-metodológica capaz de desconstruir a colonialidade 

internalizada nos subalternos sobre si, sobre sua cultura, sobre o território, sobre a natureza, 

pelo reconhecimento dos mecanismos e formas de controles operantes até a atualidade. A 

abordagem crítica ao modelo operante e de seus efeitos negativos para o Sul, é ponto de partida 

para promoção de esforços políticos para ação anticolonial dos subalternos e da natureza. Neste 

sentido, a Educação Ambiental para uma prática libertadora, está desafiada a descolonizar-se, 

o que implica no reconhecimento das culturas, dos saberes locais e no posicionamento político 

para uma sociedade sustentável. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CRIMES CULTURALMENTE MOTIVADOS: O ABANDONO GEMELAR 

GUARANI SOB A PERSPECTIVA DO DIREITO BRASILEIRO 

                                                                        Tainá Viana* 

 

GT 3: Teoria crítica dos Direitos Humanos na América Latina 

  

Resumo: Trata-se do abandono de gemelares nas comunidades Guarani no Brasil e do 

enquadramento legal desse ato no Direito Penal brasileiro sob a perspectiva da teoria do delito 

e dos fatores antropológicos, culturais, humanitários e sociais relacionados a tal prática. Ante a 

proteção internacional e constitucional do direito humano absoluto à liberdade de culto, crença 

e religião, faz-se essencial uma análise jurídica profunda dessa prática cultural milenar nas 

tribos Guarani frente à compreensão interna do ilícito e do enquadramento do ato como erro de 

proibição ou à luz da teoria cultural defense, sob pena do Estado agir em desconformidade com 

as proteções e garantias constitucionais e internacionais conferidas aos povos indígenas, o que 

justifica a escolha do tema. A construção desse estudo se dá por meio dos métodos hipotético-

dedutivo; histórico-dedutivo; e comparativo. Desse modo, imperioso é o estudo das condições 

da ação penal e dos elementos multiculturais, assim como dos fatores supralegais atenuantes a 

serem ventilados na busca de uma solução para o problema social de tal prática costumeira. No 

entanto, a conclusão da pesquisa está em aberto, pois um dos objetivos alcançados foi a 

demonstração de que o abandono gemelar pela comunidade Guarani pode ser considerado como 

um crime culturalmente motivado através da aplicação de causas supralegais de exclusão da 

ilicitude consubstanciadas na teoria multiculturalista cultural defense. Isso porque se entendeu 

que o enquadramento de tal ato como erro de proibição já não mais serve ao dilema atual, tendo 

em vista que é uma visão segregadora e preconceituosa, ainda adepta ao modelo 

assimilacionista igualitário. Mas, buscar-se-á a aplicação prática de tais diretrizes teóricas na 

atuação do Estado diante de casos concretos, a fim de se alcançar uma adequada prestação de 

justiça aos grupos minoritários no Brasil, servindo esse projeto como um farol para iluminar as 

obscuridades que envolvem os povos indígenas e que, por enquanto, seguem veladas pelo 

interesse político estatal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tráfico Internacional de Mulheres para a Exploração Sexual e a Teoria Crítica dos 

Direitos Humanos 

Arturo Carrasco 

O presente trabalho tem como propósito articular a importância da teoria crítica dos direitos 

humanos no cenário de enfrentamento ao tráfico internacional de mulheres para exploração 

sexual. Trata-se de um recorte da tese de doutoramento do autor em tela. A concepção enraizada 

na Constituição Federal e em documentos internacionais variados, de que toda pessoa é sujeito 

de direitos humanos fundamentais e inalienáveis, independente de sexo, raça, etnia, classe 

social ou nacionalidade, flutua diretamente com um cenário de crise mundial do emprego e 

aprofundamento da pobreza e das desigualdades sociais. Razão pela qual, o enfrentamento do 

tráfico Internacional de pessoas, em especial, de mulheres para exploração sexual, enquanto um 

fenômeno transnacional requer seja analisado a partir da teoria crítica dos direitos humanos, 

por conseguinte a acuidade de aproximar a matéria sob o traço sistêmico, bem como considerar 

o crime a partir de uma estrutura social mais realista e interseccional. Conforme Batista e Lopes, 

2014: “as assimetrias de poder são inerentes a uma sociedade capitalista e que parte da luta pela 

efetivação de direitos humanos é o questionamento da atual estrutura social e a visibilização 

das assimetrias de poder relacionadas a gênero, classe e raça etc”. A luz disso, esse discurso 

social que reivindicou a tutela de autonomia, liberdade e do direito de autodeterminação, bem 

como a proteção do mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana, afloraram, em certa 

medida, a ação do Estado brasileiro na formulação das políticas endereças a proteger e prevenir 

o tráfico internacional de pessoas, com ênfase a mulheres para exploração sexual. Com isso, 

oportunizou-se a denominada janela de oportunidade herdada pelos ensinamentos de Kingdon 

(1984), as quais se abrem e se fecham de acordo com a inter-relação dinâmica entre atores 

políticos, institucionais, políticas e idéias. Sob esta perspectiva os direitos humanos funcionam 

como matriz capaz de conectar os elos necessários para que as tramas sociais existentes, 

sobretudo para que os países pobres ou em desenvolvimento, possam afixar novos arranjos, 

capazes de congruir o fio condutor, com o escopo de novos direcionamentos na contramão desta 

esteira mercadológica e desigual que se entremostra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GOVERNAMENTALIDADE, NECROPOLÍTICA E O DEIXAR MORRER OS 

CORPOS INDÍGENAS NO BRASIL PANDÊMICO 
 

Inácio Silveira da Costa 

Maira Soares Camacho 

 

O tema central do presente estudo é a utilização dos conceitos Foucaltianos de 

biopoder, biopolítica e política de governamentabilidade, bem como de necropolítica em 

Achille Mbembe, enquanto técnicas de controle da vida e morte pelo poder, para o 

entendimento da atual política governamental brasileira de extermínio dos povos indígenas, 

delimitado, no espaço, no período da pandemia de Covid-19.  

Nesse sentido, retomam-se os conceitos de governamentabilidade, externada em 

tecnologias de governo, de biopolítica e biopoder como práticas de disciplina e de regulação de 

corpos. E para além das premissas Foucaltianas, o trabalho também tem como marco 

bibliográfico a necropolítica do decolonialista Achille Mbembe, enquanto forma de 

gerenciamento das políticas de mortes, a partir do exercício de poder estatal de deixar morrer 

determinados grupos sociais.  

A hipótese do trabalho é de que, em que pese o direito social à saúde seja um direito 

positivado em diversos diplomas legais e na Carta Política, a atual situação pandêmica no Brasil 

indica que o poder produz não só condições de vida, mas também de morte, conforme as 

políticas públicas aplicadas, especialmente em se tratando do direito social à saúde.  Neste 

ponto, o trabalho enfoca na questão da situação dos povos indígenas brasileiros, que durante o 

período de pandemia de Covid-19, não tiverem resguardado o direito à saúde de forma 

adequada, tornando-se corpos matáveis perante o vírus. 

Para execução deste estudo foi utilizado o método dedutivo, e como técnica de 

pesquisa a revisão bibliográfica, esta que é justificável pela complexidade apresentada na 

abordagem do direito constitucional à saúde, a fim de demonstrar a  possibilidade de políticas 

públicas ou a falta delas  serem utilizadas para matar os corpos indígenas durante o período da 

pandemia no Brasil. 

A temática possui relevância à medida em que atualmente a vulnerabilidade social dos 

povos indígenas é questão urgente, pois o descaso e os riscos da doença em relação a esses 

povos são significativamente maiores, além do que o atendimento dos indígenas doentes se 

torna particularmente complexo, aumentando a vulnerabilidade, sendo uma das formas mais 

agressivas de violação de direitos humanos e fundamentais. 

Destarte, como conclusão temporária, é possível apontar que a morte pode ser gerida 

pela política, especialmente no caso da saúde, de maneira que a população mais vulnerável, no 

caso do estudo, os povos indígenas, se torna ainda mais debilitável por conta da má gestão 

governamental quanto à saúde. 
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DIREITOS HUMANOS EM CHAVE DECOLONIAL E TECNOLOGIAS NO 

ÂMBITO PENAL: TENSIONAMENTOS A PARTIR DO MONITORAMENTO 

ELETRÔNICO DE PESSOAS 

 

Mariana Chini 

Emanuele Dallabrida Mori  

Emanuele Oliveira  

 

É inegável a influência europeia na conceituação dos Direitos Humanos. O ponto central, 

porém, é compreender que essa influência, em que pese contribua imensamente para a 

construção do pensamento global, não é a única capaz de apresentar discursos importantes. Pelo 

contrário, na esteira do que nos propõe Bragato (2014), é necessário que cada espaço do globo 

seja capaz de dissociar o discurso eurocêntrico de sua realidade e contribuir de modo mais 

particular para criar teorias capazes de influenciar criticamente o meio em que estão 

ambientadas. Nessa constante - embasando-se em uma abordagem metodológica hipotético-

dedutiva, calcada em análise bibliográfica e legislativa -, a pesquisa tem por objetivo reconhecer 

a importância dos estudos latino-americanos na esfera dos Direitos Humanos, a partir da 

problemática: é possível pensar a efetivação de direitos humanos desde uma lógica decolonial 

na esfera da monitoração eletrônica de pessoas em âmbito penal no Brasil? Enquanto hipótese 

inicial pode-se dizer que - embora enfrentando inúmeros problemas, como o reconhecido estado 

de coisas inconstitucional (BRASIL, 2015) e o não cumprimento de seus preceitos iniciais 

(BRASIL, 2007, p. 1) -, ainda assim é possível pensar na efetivação de direitos humanos desde 

uma lógica decolonial na esfera da monitoração eletrônica de pessoas no Brasil. Mas isso, desde 

que levadas em consideração as políticas públicas propostas não apenas pelo legislativo 

(BRASIL, 2010; 2011), mas também por órgãos como o Conselho Nacional de Justiça (CNJ, 

2015; 2020; 2021), o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária (BRASIL, 2017) 

e o Departamento Penitenciário Nacional (BRASIL, 2020a), que estabelecem políticas 

pensadas e estruturadas com base na realidade brasileira. Como aponta Quijano (2014), é 

necessário realizar um giro descolonial para que se recuperem as pistas deixadas na realidade 

social e isso só se pode fazer quando, muito antes de se buscar descolonizar o poder, se 

descoloniza, em primeiro lugar, o saber. No mesmo sentido, Warat (2010, p. 116) convida a um 

entendimento do centro gravitacional dos Direitos Humanos como sendo a alteridade, a partir 

da qual se devem produzir deslocamentos semióticos, renunciando ao sedentarismo dos 

sentidos e adotando um nomadismo capaz de produzir o novo em conjunto com o outro, como 

sementes de sentido comunitário, ou seja, sentidos compartilhados, postos para o acordo. E isso 

não deve ficar apenas no plano teórico, mas migrar para o plano prático, principalmente nas 

esferas em que os direitos humanos são mais negligenciados e - por isso mesmo - mais 

necessários. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“PSEUDO-HUMANOS” NA AMÉRICA LATINA: UMA HISTÓRIA DE VIOLAÇÃO 

DOS DIREITOS HUMANOS 

 

André Giovane de Castro 

Schirley Kamile Paplowski 

 

Os textos declarativos de direitos humanos reconhecem a igualdade de todos os seres humanos. 

A suposta obviedade desse enunciado oculta, no entanto, as heranças e os interesses do 

colonialismo e da colonialidade na América Latina e, especificamente, no Brasil. A partir de 

1492, povos indígenas e negros foram despidos da sua condição humana com exploração, 

genocídio e epistemicídio perpetrados pela Europa. O eurocentrismo forjou, na definição de 

Fernanda Frizzo Bragato (2014), a categoria de “pseudo-humanos”. Pseudo indica algo que 

parece, embora não seja; cuida-se de uma ilusão sensorial, uma percepção falha de alguém que 

não é alguém porque não humano, mas coisificado; a extirpação e eliminação de sujeitos das 

esferas conceitual e real. O trilhar da história não aboliu esses caracteres e o valor velado das 

suas ambições, não obstante a ascensão dos direitos humanos. Se assim não o fosse, a violência 

não seria constantemente perpetrada em face dos povos indígenas e negros. A partir disso, a 

presente pesquisa problematiza a edificação de pseudo-humanos da modernidade até hoje com 

escopo na região latino-americana e nas críticas, proposições e resistências do pensamento 

de(s)colonial, objetivando: a) analisar o sistema-mundo instaurado com a dita modernidade; b) 

refletir a ascensão da raça e do racismo como construtos de constituição de pseudo-humanos; e 

c) retomar a história velada em torno da atuação da América Latina em prol da afirmação e 

efetivação dos direitos humanos. Esta investigação científica, ao regressar há mais de 500 anos, 

evidencia a atualidade da história, mormente no Brasil. De “povos sem alma”, “povos de cor”, 

“povos sem racionalidade” e “povos sem genética humana”, pseudo-humanos são, 

hodiernamente, constituídos discreta e ocultamente, ou nem tanto, ratificando os obstáculos 

contínuos que ser indígena e negro, entre outros, impõem. Os elementos eurocêntricos aqui 

assentados, de tempos em tempos, reformulam e sufocam a construção de um mundo mais justo, 

humano e plural para se viver. As perspectivas de(s)coloniais, à vista disso, situam o lugar de 

fala, delineiam o objeto e oportunizam a formação de um novo poder, saber e ser com o 

horizonte dos direitos humanos. Por fim, a consecução deste trabalho acadêmico atende ao 

método fenomenológico-hermenêutico, à abordagem qualitativa, à técnica exploratória e aos 

procedimentos bibliográfico e documental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A FACE DA DOR É REFLEXO DA MULHER NEGRA: LUTO, ENUNCIAÇÃO E 

TRANSCENDÊNCIA  

  

Camila de Freitas Moraes 

 

Neste trabalho se busca examinar, através de um caso clínico, como os discursos racistas e 

sexistas não só corroboram com o adoecimento psíquico do sujeito em si, como também, 

lançam este numa posição de abjeto frente ao laço social. Desse modo, salienta-se que a mulher 

negra no processo terapêutico tem se apresentado como um reflexo da dor que transcende a 

enunciação de sua angústia psíquica, haja vista que, esse sofrimento se materializa no espaço 

público de maneira a mortificar e subalternizar esse corpo pela via do racismo estrutural que 

coadunado com o capitalismo e o patriarcalismo tende a manter a mulher negra nesse não-lugar 

social cujo o único reflexo é a dor. Nesse aspecto se tem como propósito pensar a psicanálise 

entrelaçada com o feminismo negro, para que a partir do resgate da história social e das 

narrativas a serem dizibilizadas pela paciente, outras perspectivas possam vir a ser pensadas e 

ressignificadas a fim de fissurar e/ou romper o discurso racista e sexista. Aposta-se que, o 

entrelace da psicanálise com o feminismo negro sejam articulações essenciais a fim de 

compreender as especificidades da dor da mulher negra, bem como, numa aposta, onde pela via 

de uma escuta ética e política possa vir a romper com o desamparo discursivo que mantém a 

mulher negra num não-lugar diante ao laço psíquico e social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A IDEIA DE BIEN VIVIR E A CRISE DO TRABALHO HUMANO NO BRASIL 

 

  

Rafael Selicani Teixeira 

 

 

O presente estudo integra a problemática da minha pesquisa de doutorado no programa de pós-

graduação em direito da UNISINOS, sob orientação Profa. Dra. Fernanda Frizzo Bragato, que 

tem como tema o direito do trabalho e a colonialidade do poder. O atual cenário mundial aponta 

no sentido da deterioração das relações de trabalho, de forma mais acentuada nos países 

marcados por relações de colonialidade, como o Brasil. Assim, a compreensão da real 

importância do trabalho humano no desenvolvimento da sociedade moderna se mostra essencial 

para a construção de novas e melhores formas de convivência social. É preciso refletir se o 

trabalho ainda pode ser identificado como um dos pilares da vida humana em sociedade e em 

que medida ele ainda pode ser visto como uma forma de emancipação humana e 

reconhecimento intersubjetivo. O problema abordado será: em que medida o trabalho humano 

pode fortalecer a construção de novas formas de vida em sociedade, mormente em países 

marcados por relações de colonialidade, como o Brasil? No início do século XXI, 

principalmente nesta segunda década, tem-se acentuado o desmonte da proteção ao trabalho no 

Brasil, por meio de desregulamentações e desaparelhamento dos órgãos de fiscalização 

trabalhista, que contraditoriamente nada contribuem para o desenvolvimento concreto da 

sociedade brasileira numa perspectiva de Bien vivir, termo cunhado pela primeira vez por 

Guaman Poma de Ayala. Tal ideia remete, nas palavras de Aberto Acosta, à reconstrução da 

ideia de progresso material na perspectiva produtivista e do desenvolvimento como meta 

universal, sobretudo em uma visão mecanicista de crescimento econômico. A superação da 

colonialidade do poder nos diversos âmbitos sociais, conforme desenvolvido por Aníbal 

Quijano, exige a construção de novas relações sociais não fundadas na exploração patriarcal, 

racista e classista. Portanto, a luta por um trabalho mais humano e em equilíbrio com o meio 

ambiente se mostra como uma grande possibilidade de giro decolonial na sociedade, na criação 

de novas formas de convivência, equilibradas, justas e harmoniosas. Se, como anunciou 

Antonio Gramsci, o velho morreu, há necessidade de se contribuir para que o novo possa nascer, 

e o trabalho humano decolonizado pode ser um importante instrumento nesta nova fase de vida 

da espécie humana, como uma relação intersubjetiva de reconhecimento positivo, aliado a um 

consumo consciente e a uma redução da produção material excedente. A metodologia utilizada 

na pesquisa será do tipo qualitativa, com o emprego do método de revisão bibliográfica. 

 

 

 

 

 

 

 



A VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA AS MULHERES A PARTIR DA PERSPECTIVA 

DOS ESTUDOS FEMINISTAS DE(S)COLONIAIS: PARA ALÉM DAS 

ENCRUZILHADAS E DOS SABERES DA DOGMÁTICA JURÍDICA   

 

Hélen Rejane Silva Maciel Diogo 

 

O presente artigo tem como proposta discutir a violência sexual contra a mulher para além das 

encruzilhadas e dos saberes da dogmática jurídica, a partir da perspectiva teórico metodológica 

dos estudos feministas de(s)coloniais. O estudo apresenta como metodologia a abordagem 

qualitativa, com revisão de literatura da temática da violência sexual, de modo a aprofundar as 

discussões e produções, desenvolvendo assim respostas no campo histórico, social e jurídico, a 

partir da metodologia dos estudos feministas de(s)coloniais, de modo a responder a questão: 

considerando os estudos feministas de(s)coloniais, qual é a contribuição destas teorias para 

empreender uma reflexão e análise da violência sexual para além das encruzilhadas e dos 

saberes da dogmática jurídica? Ao se ocupar da temática da violência sexual e das opressões 

vivenciadas por corpos femininos, considerando o arcabouço teórico do feminismo 

de(s)colonial, que segundo Luciana Balestrin (2020) é um feminismo crítico e autônomo, 

forjado por os feminismos latino-americanos, com foco em teses e debates diferenciados. O 

feminismo de(s)colonial acentua a importância de mulheres heterogêneas, que estão expostas a 

realidades e relações subalternas das mais diversas, e muitas vezes, sobrepostas no que diz 

respeito à classe, raça, etnia, cultura, orientação sexual, nacionalidade, geografia. Prospera 

nessa discussão, é que os sistemas de justiça que reproduzem as lógicas patriarcais, conferindo 

as mulheres um lugar de desconfiança e pouco, para não dizer nenhum, acolhimento nos casos 

de violência sexual. Sendo assim, as mulheres, ao relatarem a violência sexual, em muitas 

leituras sociais, e também dentro dos sistemas de justiça, são alvo de dúvida e ou culpa, 

sobrepesando sobre estas uma espécie de participação (o exercício do papel de sedução) ou 

comportamento que contribuiria e/ou autorizaria a prática violenta e, sobretudo, delituosa. 

Segundo Rosimeire de Carvalho Martins (2011) a naturalização dos papeis de gênero, a qual 

determinam a mulher uma condição de ser subalterno e submisso, constantemente, legitimada 

pela cultura, é um dos fatores que contribuem para a perpetuação de casos de violência sexual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AS OPRESSÕES DE GÊNERO E RAÇA ATRAVESSAM UMAS ÀS OUTRAS: A 

IMPORTÂNCIA DE UMA ANÁLISE INTERSECCIONAL NO DIREITO 

 

Bibiana Terra 

Bianca Tito 

 

 

De maneira ampla é possível afirmar que o objetivo geral dos movimentos feministas é o fim 

do machismo e a igualdade entre todas as pessoas. No entanto, a misoginia não é a única 

opressão que incide sobre as mulheres, pois opressões além do seu gênero devem ser 

consideradas. Nesse sentido, o feminismo não pode ignorar ou minimizar fatores como raça, 

classe, sexualidade, entre outros, sendo que é preciso considerar e abranger perspectivas que os 

levem em consideração, pois somente dessa maneira poderá haver um pensamento feminista 

que, de fato, alcance todas as mulheres. Partindo dessa compreensão, esta pesquisa reconhece 

a importância e a necessidade de uma abordagem interseccional do pensamento feminista no 

âmbito do direito, para que assim seja possível repensar os direitos de todas as mulheres e a sua 

igualdade a partir de perspectivas interseccionais. Sendo assim, o trabalho tem como objetivo 

central fazer uma análise teórica acerca da importância de uma análise interseccional no direito, 

em que aborda como as opressões de gênero e raça atravessam umas às outras. Para tanto, a 

construção desse trabalho completo se dará em três partes: Primeiramente procurará apresentar 

o desenvolvimento histórico do movimento feminista, para que seja possível compreender 

como esse movimento atuou e se consolidou ao longo do tempo. A seguir, analisará as questões 

raciais dentro do feminismo e o silenciamento e ocultamento de mulheres negras dentro do 

próprio movimento feminista. Por fim, na terceira e última parte, apresentará como a 

interseccionalidade pode contribuir para o direito das mulheres. A partir desses três objetivos 

específicos a pesquisa procura fazer uma investigação para explorar as relações interseccionais 

de gênero e raça no direito, sendo que para tanto parte da compreensão de autoras tais como 

Kimberlé Crenshaw, que primeiramente formulou o conceito de interseccionalidade, indo para 

outras tais como Angela Davis, Lélia González, Patricia Hill Collins e Bell Hooks, dentre 

outras. A realização dessa pesquisa justifica-se pela importância que é inerente aos estudos que 

versem quanto a temática do racismo e das desigualdades de gênero, sendo que para tanto é 

utilizada como metodologia a realização de pesquisa de natureza exploratória, por meio de 

adoção do método bibliográfico. O trabalho traz como conclusões preliminares que é necessário 

incluir a interseccionalidade como uma necessidade do direito, sendo que as teorias 

interseccionais feministas podem contribuir para o acesso e fortalecimento dos direitos das 

mulheres. 

 

 

 

 

 

 

 



DECOLONIALIDADE E DISCRIMINAÇÃO INTERSECCIONAL DAS MULHERES 

INDÍGENAS NA AMÉRICA LATINA  

 

Nayla Chaves Moura Rêgo Thaumaturgo 

Marcus Vinícius Nogueira Rebouças 

Larissa Querem Tavares Mendonça  

 

A forma de colonização da América Latina foi marcada por abusos e violência com os 

povos da região e revelou uma faceta discriminatória e exploradora. De forma a limitar a 

liberdade e a identidade dessas pessoas, o colonizador europeu tratou de globalizar a visão dos 

povos indígenas da América Latina e impor uma educação não condizente com a realidade 

local. A história da mulher indígena na América Latina traz lutas e superações, pois ser mulher 

é indígena gera, desde os primórdios, dentro e fora das tribos, uma multiplicidade de 

submissões. A diversidade dos povos indígenas quanto a línguas, tradições e culturas ficou 

esquecida e as indígenas subjugadas. O processo de colonização dos povos nativos incentivou 

a autoridade masculina e a centralização do poder. Diante disso, faz-se necessário falar- se no 

processo decolonial desses pensamentos e atitudes opressores, pois com o empoderamento da 

mulher indígena a partir do Novo Constitucionalismo Latino- Americano e mais 

especificamente da sua visibilidade nos anos 80 na maioria dos Estados, conseguiu-se elevar a 

categoria de pessoa humana como sujeito de direitos, postou eu foram desumanizadas por 

longos anos. A abertura para um movimento de resgate dessa Positividade indígena e do 

reconhecimento de sua importância para a natureza, especialmente com os últimos relatórios 

da ONU que destacam a necessária ligação desses povos com a Pachamama, tem auxiliado na 

diminuição da distância entre homens e mulheres indígenas e não indígenas. A hegemonia 

europeia trouxe diversos problemas para a América latino e a ideia decolonial busca fazer o 

caminho inverso, a fim de elevar essa mulher desolada pelo esquecimento e marginalização à 

categoria de figura imprescindível para a vida humana e para todas as pessoas no planeta, o que 

leva a uma visão ambiental, política, social, econômica e plural da existência dessas indígenas. 

Quanto à metodologia, é considerada exploratória e analítico-descritiva e, quanto aos fins, pura, 

tendo por desiderato extrair reflexões acerca da temática.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GÊNERO E DECOLONIALIDADE EM BECOS DA MEMÓRIA, DE CONCEIÇÃO 

EVARISTO: A ESCREVIVÊNCIA COMO RESISTÊNCIA 

  

 

João Baraldi Neto 

Renato Duro Dias 

 

Este trabalho propõe uma reflexão decolonial e de gênero sobre as narrativas da personagem 

Maria-Nova, alter ego da autora Conceição Evaristo, na obra Becos da memória. Objetiva-se 

analisar a trajetória de Maria-Nova, uma menina que sonha em escrever a história do seu povo, 

assim como, pensar, a partir da escrevivência (EVARISTO, 2007), as vidas de tantas outras 

mulheres negras, no drama dos moradores de uma favela prestes a ser demolida. Para tanto, 

buscou-se amparo nos conceitos de subalternidade suportados pela mulher negra (SPIVAK, 

2010); na escrevivência da mulher escritora que fala de si e, ao mesmo tempo registra a 

condição de vida da mulher negra marginalizada no Brasil (EVARISTO, 2007);  bem como nos 

estudos acerca de vidas precárias desumanizadas das personagens retratadas no romance 

(BUTLER, 2019).  Assim como em outras obras de Conceição Evaristo, os demais personagens 

propiciam ao leitor um imaginário dos diversos problemas sociais enfrentados por mulheres, 

pobres, pretos, e minorias marginalizadas. A título de exemplo, pode-se citar a personagem 

Ditinha, empregada doméstica que idolatra a condição social da patroa, que carrega o 

estereótipo de mulher branca, alta, loira, de olhos claros e coberta de joias. Em paralelo, a vida 

de Maria-Nova é mostrada em diferentes episódios vividos na favela “Pindura Saia”, que se 

assemelham as histórias das próprias ancestrais.  Neste sentido, conclui-se que em Becos da 

Memória, a personagem principal, assim como a escritora, revela seu desejo em escrever sobre 

a realidade do povo negro, a fim de utilizar a literatura como um símbolo de resistência, dando 

voz a inúmeras mulheres negras, consideradas subalternas, e marginalizadas, que compõe o 

plano de fundo do romance e fazem parte do cenário periférico brasileiro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MULHERES, TURBANTES E REPRESENTATIVIDADES  

Gabriele Costa Pereira   

Amanda Motta Castro 

 

 O Turbante esta presente na história e cultura mundial, principalmente nas mulheres desde 

muitos séculos. Sendo uma indumentária pela qual não se sabe ao certo a sua origem, traz 

consigo muitas significações dentre os gêneros e culturas diferentes. Um símbolo étnico que 

ultrapasse e transite raça, gênero e classe. Para Silva (2017) o Turbante é uma indumentária 

herdada culturalmente, usada nas religiões de matrizes africanas como proteção do Orí (cabeça, 

em Yoruba), representando hierarquias em sistemas religiosos. Em muitos momentos históricos 

de luta das mulheres, negras e não-negras, o turbante estava junto com elas, como exemplo, 

mulheres negras estadunidenses no período do Orgulho Negro na década de 60 e as mulheres 

na segunda guerra mundial. Representatividades como Nina Simone que fez história no 

movimento negro estadunidense através de suas músicas e Simone Beauvoir dentro do 

movimento feminista mundial com suas obras. Para população feminina negra brasileira, o 

turbante é uma herança de suas ancestrais, símbolo de superação, de resistência, de estética e 

de fé. Um símbolo que remete um resgate da identidade negra junto a corporeidade, segundo 

Gomes (2017) a beleza negra possui um grande peso do ponto de vista da fisicalidade, mas vai 

além desta e a ultrapassa. Ela adquire um sentido simbólico e político. Nas mídias, 

principalmente as redes sociais, o turbante voltou para a contemporaneidade como moda entre 

as mulheres de todas as gerações, mas muitas não sabem os seus significados sócio-histórico, 

mas dentre o movimento do feminismo negro ele é símbolo de resistência. As meninas, jovens 

e mulheres negras ao conhecerem a história de luta de suas ancestrais, e na atualidade diante da 

intolerância religiosa que estes corpos sofrem, usam o turbante sem ser moda. E dessa forma, 

em muitos lugares do Brasil, mulheres militantes do Movimento Negro começaram a fazer 

oficinas de amarrações em vários espaços, como escolas, hospitais, desfiles de moda, entre 

outros. Mas muitas somente ensinavam sobre as amarrações, tipos de tecidos e tamanhos, sem 

perceberem que também estavam trabalhando com educação antirracista. Assim, este estudo 

faz parte do projeto de dissertação “Prática de educação antirracista através de oficinas de 

turbantes”, que integra uma pesquisa de mestrado elaborada no Programa de pós-graduação em 

Educação/PPGEDU da Universidade Federal do Rio Grande /FURG. Dessa maneira, o presente 

trabalho apresenta práticas pedagógicas de ensino através dos Turbantes como componente de 

uma educação antirracista, onde através do contexto sócio-histórico dos Turbantes apresenta-

se a representatividade de mulheres racializadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



A JUDICIALIZALÃO DA VIOLÊNCIA DE GÊNERO: BREVE ANÁLISE A PARTIR 

DE UMA EPISTEMOLOGIA FEMINISTA  

 

Taísa Gabriela Soares 

 

 

O presente trabalho pretende realizar uma concisa abordagem histórico-social acerca da 

judicialização da chamada violência de gênero a partir das teorias feministas, mais 

especificamente a partir de uma epistemologia feminista, desde o contexto da modernidade no 

continente latino-americano, norte-americano e europeu. O propósito é recorrer aos aportes 

feministas para repensar suas epistemologias, privilegiando o conhecimento produzido por 

mulheres, para mulheres e sobre mulheres, a partir de suas mais diversas experiências. Ressalta-

se que não pretendemos estabelecer propriamente uma linha cronológica desde o seu 

surgimento até os dias atuais, mas verificar quais contextos viabilizaram e alavancaram as 

criações dos debates feministas e/ou do movimento de mulheres acerca do tema.  Dessa forma 

iniciaremos o texto com uma análise da categoria de gênero a partir das teorias feministas no 

contexto ocidental, sem a pretensão de desenvolvê-la como categoria universal, e sim trazendo 

as teorias que sustentam o olhar da diversidade e pluralidade quando tratamos da caracterização 

dos conceitos de mulheres, enquanto sujeitos plurais e advindos de diferentes contextos e 

trajetórias históricas. Além disso, iremos percorrer brevemente a trajetória da construção do 

discurso jurídico que permeia a criminalização de condutas, com o intuito de garantir a 

igualdade de gênero e proteger os chamados direitos humanos das mulheres. O estudo abarca 

uma abordagem sobre as bases históricas e científicas que constroem as chamadas 

criminologias feministas, justamente para que possamos conduzir uma rediscussão sobre a 

ampliação de suas fontes e elementos teóricos. Ao longo do desenvolvimento textual, 

apontaremos também alguns possíveis resultados e alcances da articulação entre as demandas 

da agenda política feminista contemporânea e normatização penal a partir da perspectiva 

crítica. Partimos da premissa de que não há sentido em questionar a legitimidade da 

criminalização de condutas que buscam salvaguardar os direitos das mulheres desde os direitos 

humanos fundamentais, no entanto, compreendemos que tais estratégias geram efeitos 

(im)previstos, uma vez que, para além dos problemas já constatados pelos estudos críticos 

acerca da estratégia punitivista, especificidades contextuais podem não ser abarcadas por 

definições limitadas, tornando mais difícil o real enfrentamento da violência de gênero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SUJEITOS EFEITO DO PENSAMENTO MILITAR? A INVISILIZAÇÃO DAS 

MULHERES TRANSGÊNERO NAS FORÇAS ARMADAS BRASILEIRAS  

 

Esther Krüger Silveira  

 

O presente trabalho apresenta um estudo sobre a identidade conferida pelas Forças Armadas 

brasileiras às mulheres transgênero presentes na instituição militar. No mesmo ano em que foi 

promulgada a “Constituição Cidadã” de 1988, Maria Luiza tornou-se a primeira mulher trans 

na história das Forças Armadas do Brasil.  Dois anos depois, após um laudo médico 

diagnosticando a transexualidade, foi submetida a aposentadoria compulsória por ser 

considerada “incapaz, definitivamente, para o serviço militar” (OLIVEIRA, 2021). Em 2016, 

foi decretado o uso de nome social e o reconhecimento da identidade de gênero de pessoas 

travestis e transexuais no âmbito da administração pública federal (PLANALTO, 2016). Apesar 

desse feito, a mesma discriminação a qual Maria Luiza foi submetida na época permanece até 

os dias atuais (BARBON, 2020). As Forças Armadas é uma instituição culturalmente 

conservadora, que tende a ter uma visão patológica da população transgênero. No entanto, em 

seus comunicados à mídia, afirmam não forçarem essas pessoas à reserva; na prática, todas 

mulheres trans foram aposentadas, a não ser aquelas que entraram na Justiça para obter alguma 

ponderação no âmbito da lei. Dessa forma, o objetivo aqui é compreender a formação discursiva 

por trás da lógica do pensamento militar, que nega a existência e domina os corpos das mulheres 

transgênero nas Forças Armadas brasileiras. Este projeto parte da contribuição teórica da 

literatura decolonial (QUIJANO, 1997; SPIVAK, 1994; SAID, 2007) e da análise do discurso 

(FOUCAULT, 2007), que permitem compreender a invisibilização desses sujeitos, assim como, 

a construção de um novo “pensamento como a parte em branco do texto” (OMVEDT, 1980, 

p.93). A metodologia é constituída pelo levantamento bibliográfico, artigos, teses, leis, entre 

outros, analisados através da investigação qualitativa. Nesse sentido, é possível reconhecer que 

as práticas discursivas presentes no meio militar constituem e consolidam a instituição e seus 

comportamentos, ou seja, o discurso atua como um dispositivo estratégico de relações de poder 

(FOUCAULT, 1996), por isso, constata-se que as mulheres transgênero militares são “sujeitos 

efeitos” desse discurso dominante (SPIVAK, 2010, p.107). O pensamento militar brasileiro foi 

construído sob a colonização do poder, ser e saber; e reivindicar espaço permanece um desafio, 

por isso, esse trabalho concentra-se em recordar que a mulher transgênero possui o direito de 

seguir a carreira que quiser, inclusive a militar, e o seu reconhecimento social é primordial neste 

momento de ataque aos direitos minoritários e do fortalecimento do conservadorismo e da 

violência por parte do governo do país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“POR DEBAJO DEL PONCHO”: A PANDEMIA DA COVID-19, 

A COLONIALIDADE DE GÊNERO E A VIOLÊNCIA CONTRA MULHERES 

NA  FRONTEIRA DA PA  

 

João Isaías de Oliveira Céspedes 

Renato Duro Dias 

 

A Fronteira da Paz é o encontro da brasileira Sant’Ana do Livramento e a uruguaia  Rivera, na 

chamada “fronteira seca”, compartilhando cultura, música, gastronomia, economia, possuindo 

características ímpares, como “portunhol”, porém, também é a fronteira da  violência contra a 

mulher(COSTA, 2020). Historicamente, os povos nativos da América do Sul sofreram intensos 

processos de colonização para implantação dos modelos europeus, refletindo aspectos 

econômicos,  culturais e sociais, no fenômeno do “colonialismo”, utilizando-se do patriarcado 

como  estratégia de dominação de gênero, caracterizando a “colonialidade de gênero” e na 

Fronteira  da Paz, também é imposto à mulher fronteiriça o patriarcado moderno ou a 

“colonialidade moderna”, aliados à interferência da pandemia da Covid-19(LUGONES, 

2010). Assim, o objetivo geral busca entender como a pandemia da Covid-19 interfere 

nos casos de violência contra a mulher na fronteira Livramento/RS e Rivera/UY. Os 

objetivos específicos buscam a)compreender os aspectos do colonialidade de gênero presentes 

na  Fronteira da Paz; b)analisar as formas de violência sofridas pelas mulheres 

fronteiriças; c)Comparar os dados de violência contra a mulher antes e durante da pandemia. 

Na construção deste estudo e suas hipóteses, foram consideradas reportagens de  jornais locais, 

tais como “Atendimentos de Violência doméstica aumentam no município em  2021”, do Jornal 

Aplateia e “Denuncias de Delitos Sexuales Aumentaron 19% en 2020”, do  periódico “La 

Diaria”, denotando: a)aumento da violência contra mulher nos períodos de 2020 e 

2021,marcados pela pandemia da Covid-19; b)possibilidade de intensificação de  conflitos 

domésticos, em razão do confinamento; c)a estrutura patriarcal dos órgãos  competentes, 

questionando-se: Quais as interferências da pandemia da Covid-19 no contexto  da 

colonialidade de gênero e na violência contra a mulher fronteiriça? A metodologia a ser 

utilizada será a bibliográfica, no qual o método de abordagem aplicado será o dedutivo, por 

meio da análise qualitativa e quantitativa de dados de violência contra à mulher,da Secretaria 

de Segurança Pública do Rio Grande do Sul, Ministerio Del  Interior de Uruguay e Intendencia 

Municipal(Rivera/UY). Outrossim, a pesquisa se justifica pela importância dos estudos de 

gênero com ênfase na temática da violência contra a mulher em locais considerados como 

“margens” do Brasil e do Uruguai, espaços altamente reprodutores da cultura patriarcal. 

Justifica-se, ainda, pela necessidade de fomentar um pensar/agir no caminho da decolonialidade 

de gênero desde “abajo”(WOLKMER, 2019). Portanto, assim como belos “ponchos” cobrem 

parte dos corpos das fronteiriças, o  termo “Fronteira da Paz” encobre a violenta realidade 

vivida por elas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MULHERES EM MIRADA DECOLONIAL 

  

Eliada Mayara Cardoso da Silva Alves 

Dulce Mari da Silva Voss 

Maria Cecília Lorea Leite 

 

 

Enquanto pesquisadoras do campo das ciências humanas assumimos o compromisso ético-

estético e político de descolonização do poder, do ser e do saber herdados da tradição científica 

moderna e seu projeto civilizatório que estabeleceu a imagem de um humano (ocidental e 

eurocêntrico) como categoria natural, universal e transcendental.Este trabalho tem como 

objetivo a problematização dos discursos construídos, historicamente, acerca de um sujeito 

mulher capturado pelas tecnologias de controle biopolítico e necropolítico que imprimem sobre 

os corpos uma subjetivação e objetivação cerceadora da criação de novas formas de vida. O 

efeito de tal desvio é a despotencialização da vida. Relações desiguais de gênero foram e 

continuam sendo produzidas ao longo da história nas culturas ocidentais que demarcam a 

própria formação e funcionalidade das instituições modernas disciplinadoras, como o sistema 

judiciário, as famílias tradicionais, as escolas, as religiões cristãs, entre outras que atuam na 

educação de mulheres.É preciso (des)educar mulheres que permanecem sujeitadas aos códigos 

morais, quebrar as amarras de uma vida que as enclausura nos espaços domésticos e na lida 

diária do cuidado com os filhos e os maridos. Mulheres cujos corpos dominados, e por muitas 

vezes violados, por conta de uma educação machista, segue reforçando a posição de 

subalternidade. Vontade de verdade que está impregnada em nossos corpos e insiste em 

capturar desejos e potências vitais insurgentes ao padrão antropocêntrico e eurocêntrico, seu 

modelo societário e cultural herdado do colonialismo europeu e norte-americano. É nesses 

tempos de recrudescimento brutal da colonialidade que surgem os movimentos decoloniais, 

reacendendo debates e produções teóricas voltadas à construção de novas perspectivas e 

estratégias de luta. Tempos que exigem a criação de redes solidárias entre os movimentos 

sociais para fazer frente ao inimigo comum: o capitalismo financeirizado contemporâneo 

instaurador do Estado neoliberal e neoconservador determinado a destruir todas as conquistas 

democráticas e republicanas, dissolver seu imaginário e erradicar da cena seus 

protagonistas. Revitalizar a legitimidade das lutas feministas que, nas últimas décadas, 

garantiram a implementação de políticas públicas com foco nas demandas sociais de mulheres 

e na proteção aos direitos sociais coletivos e individuais, requer combater todas as formas de 

violência que fere o direito à vida.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DECOLONIALIDEDADES, INTERSECCIONALIDADE E LUGAR DE FALA: 

PROTAGONISMO DAS VOZES DE MULHERES NEGRAS PERIFÉRICAS  

 

Hélen de Oliveira Soares Jardim 

Dulce Mari da Silva Voss 

 

O trabalho traz à tona a relevância do conceito lugar de fala criado por Djamila Ribeiro como 

ferramenta discursiva e política de defesa das vozes de mulheres negras periféricas. Com base 

numa análise teórica, argumenta-se que esse conceito reverbera a produção acadêmico-

científica e a participação nas lutas sociais protagonizadas por mulheres negras periféricas numa 

perspectiva interseccional e decolonial. O objetivo, portanto, é evidenciar e fortalecer o lugar 

de fala das mulheres negras periféricas como uma estratégia de combate os epistemicídios 

racistas e de gênero que ainda demarcam a vida social, política e cultural na América Latina, 

em razão da herança colonial eurocêntrica. Discursos e modos de vida de mulheres negras 

foram e ainda são historicamente interditados. Por essa razão, mulheres negras ativistas fizeram 

a crítica aos movimentos feministas que reiteravam as desigualdades raciais. Como adverte 

Ribeiro (2019, p. 34): “Uma mulher negra terá experiências distintas de uma mulher branca por 

conta de sua localização social, vai experenciar gênero de uma outra forma”. Com base na 

concepção foucaultiana, entende-se que o discurso não é somente o dito, mas também o não-

dito, ou seja, o discurso carrega em si relações de poder baseadas nos sistemas de luta que 

engendra. O discurso coloca em circulação o desejo, aquilo pelo que se luta na vida social. 

Assim que, em relações de poder assimétricas, alguns discursos são dotados de verdade, 

enquanto outros são deslegitimados. Mas o discurso também pode funcionar como estratégia 

de resistência. Resistência ao eurocentrismo e seus mecanismos de poder que impõem formas 

universais e hierárquicas de pensar e existir no mundo. A manifestação plural de vozes dotadas 

de legitimidade política é uma estratégia de luta.  Protagonismo de mulheres africanas, afro-

diaspóricas e afro-brasileiras que conquistam lugar de fala e manifestam através de suas vozes 

o poder da ancestralidade e a ética de plenitude da vida aprendida com os antepassados pelo 

aprender esse modo de ver, sentir e viver das suas comunidades. Ao recuperar e valorizar suas 

origens, atribuem sentido às próprias existências. Portanto, exercer o direito do lugar de fala 

não é afirmar um modo individual de pensar, mas romper silenciamentos, pois: “o lugar social 

que certos grupos ocupam restringem oportunidades” (RIBEIRO, 2019, p. 34). E o que se 

pretende é quebrar a visão universal de quem pode falar, do que e quem pode dizer e a verdade 

do que diz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UM ESPAÇO DECOLONIAL PARA O PROTAGONISMO FEMININO: 

ESTRATÉGIAS PARA O ACESSO AO TRABALHO  

 

Lara Veiras Collares 

Ana Clara Correa Henning 

 

 

Esta pesquisa tem como objetivo compreender as estratégias desenvolvidas pelas mulheres na 

efetivação do direito social ao trabalho, em relação ao acesso, permanência e oportunidades, 

por meio de uma metodologia e fundamentação teórica feminista e decolonial, contando com 

aportes foucaultianos. A efetivação do direito social ao trabalho, no que tange ao acesso, 

permanência e oportunidades, apresenta influência de questões de gênero para as quais o Direito 

não se mostra suficiente, resultando na necessidade de construção de estratégias por parte das 

mulheres para esta efetivação. Para desenvolver este entendimento, o estudo contará com a 

abordagem de conceitos principais que norteiam a pesquisa, como poder, normalização e 

heterotopia (FOUCAULT, 1970; 1979; 1999; 2007; 2009), subalternidade (SPIVAK, 2010), 

interculturalidade (WALSH, 2008) e, a partir de teorias feministas, o aumento de consciência 

(BARTLETT, 1990). Por pretender uma abordagem decolonial, partimos do princípio de que a 

relação dos povos colonizados com o trabalho foi construída a partir da relação de inferioridade 

racial imposta pela narrativa colonizadora (QUIJANO, 2005, LUGONES, 2008; 2019). As 

sujeitas da pesquisa são as autoras do livro intitulado “Aquelas cartas: que as mulheres 

gostariam de ter recebido antes de entrar no mercado de trabalho” publicado pela Editora Zouk, 

em 2021. O perfil das entrevistadas é composto por trinta e uma (31) mulheres que se 

concentram na faixa etária entre 20 e 70 anos; no que se refere à cor/etnia, 17 se autodeclaram 

negras e 14 se autodeclaram brancas. Esta pesquisa justifica-se pela necessidade de se promover 

espaços de fala - e de escuta – juntamente com as mulheres, enquanto sujeitos subalternizados, 

e de se perceber os saberes desses sujeitos como legítimos para o Direito. Neste trabalho utiliza-

se pesquisa bibliográfica, acompanhada de entrevistas semiestruturadas realizadas em grupos 

e, como técnica, o estudo de caso. O método utilizado é o indutivo e a abordagem qualitativa. 

O trabalho encontra-se na Linha de Pesquisa intitulada Direito e Vulnerabilidade Social do 

Programa de Pós-graduação em Direito da Universidade Federal de Pelotas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PODEROSAS E DESTEMIDAS GIRL UP BRASIL: DIGNIDADE MENSTRUAL  

 

Adriane Stefany Oliveira Souza 

Jéssica Albuquerque Vieira Oliveira² 

 

O Girl Up é um movimento global de luta pela igualdade de gênero, fundado em 2010 pela 

Fundação das Nações Unidas. Em âmbito nacional, o Girl Up Brasil, parceiro do movimento, 

está em atividade desde 2018. Um dos enfoques dessa organização é a luta contra a “pobreza 

menstrual”- situação de precariedade e vulnerabilidade na qual as pessoas que menstruam se 

encontram, devido a falta de saneamento básico e condições que proporcionem o devido manejo 

da higiene pessoal.  Segundo o relatório da Unicef e do Fundo de Populações das Nações 

Unidas (UNFPA) de 2021  sobre o assunto, no Brasil, aponta que cerca de 713 mil meninas não 

dispõem de acesso a banheiro ou chuveiro em suas residências. Dados também apontam que 

6,5 milhões de meninas vivem em casas sem ligação à rede de esgoto e 900 mil não possuem 

água canalizada. Vale ressaltar, que o direito à higiene menstrual foi reconhecido pela ONU em 

2014, bem como, a falta desse representa violação aos direitos humanos. No entanto, além dos 

requisitos básicos para composição da dignidade da pessoa humana prevista no art. 1º, III da 

Constituição Federal de 1988, faltam também recursos financeiros para compra de absorventes 

para manutenção do ciclo menstrual. Em contraposição aos impasses sofridos pelas pessoas que 

menstruam, o movimento por meio de sua força e determinação pressionou, e, ainda demanda 

do Poder Legislativo, o que resulta em atenuantes a esses problemas. Além da distribuição de 

insumos de higiene que impactaram a vida de milhares de pessoas que deles necessitam. Ato 

contínuo, no estado do Rio de Janeiro foi sancionada a Lei Estadual nº 8924/2020, que incluiu 

na cesta básica do estado o absorvente higiênico feminino. Na esfera Federal tramitam os 

Projetos de Lei (PL) 4968/2019 e 3.085/2019 que visam não apenas a distribuição de 

absorventes à população que menstrua, como também isenção de impostos sobre o mencionado. 

E os frutos da luta não param, no município de São João del-Rei/MG, a Lei de nº 5.772/2021 

entrou em vigor este ano, a fim de combater a pobreza menstrual na cidade. Destarte, em escala 

estadual o PL de nº 1428/2020 aguarda apenas a sanção, que até o dia 1º deste mês, ainda não 

foi concedida pelo então governador do estado de Minas Gerais. A promoção da dignidade 

menstrual depende de todos, que por meio do inconformismo promovem mudanças. 

Parafraseando a poetisa Cora Coralina (1889-1985) é caminhando e semeando que no fim 

teremos o que colher. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

A BIOPOLÍTICA COMO MECANISMO DE CONTROLE DA REPRODUÇÃO 

FEMININA  

 

    Leticia Gheller Zanatta Carrion 

Joice Graciela Nielsson 

Ivo dos Santos Canabarro 

 

 

1. Introdução: O trabalho pretende analisar a biopolítica como mecanismo de controle do 

exercício da reprodução feminina, salientando os papéis ocupados por tais conceitos na 

modernidade, uma vez que o reconhecimento dos direitos reprodutivos como direitos humanos 

implica no livre exercício da autonomia sobre o próprio corpo e a livre escolha quanto à 

maternidade para garantir a realização da dignidade da pessoa humana, sendo dever do ente 

estatal a concretização de tais direitos. 

2. Metodologia: Os métodos empregados para o desenvolvimento da pesquisa foram o dedutivo 

e analítico-sintético, por meio de fontes primárias como a bibliográfica, acerca da biopolítica 

como forma de controle da reprodução feminina.  

3. Resultados e Discussão: O debate acerca dos direitos reprodutivos das mulheres se 

intensificou desde o seu reconhecimento como direitos humanos, passando a integrar o rol de 

direitos fundamentais a serem observados por todos, inclusive pelo Estado. Em que pese a 

liberdade de exercício de tais direitos seja assegurada formalmente, o ente estatal utiliza a 

biopolítica como ferramenta para monitorar a reprodutividade feminina, corroborando a 

discussão feminista acerca da papel estruturante do patriarcado e da dominação masculina, 

como cultura e conexão das relações em sociedade (PAOLI, 1985). A partir do 

desenvolvimento da biopolítica, o conhecimento envolvendo a demografia, a estatística e as 

políticas de gestão da população se somam ao grupo de saberes e tecnologias de poder que 

descrevem o poder disciplinar. No instante em que os métodos regulamentares, que atuam sobre 

o indivíduo-corpo, se associam ao comando disciplinador, refletindo sobre as técnicas 

mundiais, o poder sobre a vida se completa. O dispositivo de poder sobre a sexualidade pode 

ser visto como uma forma de controle em que o poder disciplinar e a biopolítica se cruzam, 

numa técnica de controle individualizante e massificadora. O ingresso ao corpo por meio desse 

mecanismo especifica a limitação e torna capaz a normatização do grupo dos vivos a partir do 

investimento político que passa a ser direcionado pelas taxas de natalidade (FOUCAULT, 

2005). O Estado estabelece o controle dos corpos, proclamando um poder que está na máquina 

estatal e não na pessoa, moldando a reprodução segundo sua discricionariedade (FOUCAULT, 

2005). Tradicionalmente, o corpo feminino é um território dominado, nas esferas pública e 

privada, e a biopolítica contemporânea controla estes corpos qualificando, hierarquizando e 

transformando-os em objetos de experiência para manipulação e domesticação 

(DELAJUSTINE; NIELSSON, 2019).  

4. Conclusões: Muito embora as políticas públicas e de controle sobre os corpos aparentem 

representar autonomia reprodutiva das mulheres, continuam utilizando seus corpos para atender 

interesses estatais, como projeto biopolítico em torno da vida das mulheres e no exercício dos 

seus direitos reprodutivos, uma vez que, apesar de sua observância ser dever do Estado, este 

articula meios de camuflar sua prática, em nome dos mais variados interesses, transformando-

as em instrumentos que acabam sofrendo as consequências deste controle estatal. 

 

 

 



 

NEOCONSTITUCIONALISMO: UMA ANÁLISE DA JUDICIALIZAÇÃO DO 

DIREITO À UNIÃO HOMOAFETIVA  

Thays Rodrigues Gomes 

Tamires Eidelwein 

Gabriel Eidelwein Silveira 

 

O presente trabalho tem como objetivo principal analisar as características do Estado 

Democrático de Direito, mais necessariamente, o Estado brasileiro em consonância com o 

processo de judicialização das uniões homoafetivas no Brasil. Esse modelo de Estado 

representa um sistema de divisões de poderes tendendo a uma sobreposição do poder judiciário 

com relação aos demais poderes. Obviamente, tal sobreposição é consequência (direta) do 

próprio modelo que, por suas próprias características de constitucionalidade, separação dos três 

poderes e justiça social, tal como explicado, por exemplo, em STRECK & MORAIS (2000). 

Esses fatores  propiciam a necessidade de se estabelecer “limites” para as ações legais e, ao 

mesmo tempo, buscar a garantia dos direitos iguais para todos os cidadãos. Todo percurso 

traçado até a legalização das uniões homoafetivas surge como  reflexo dessa prática e 

organização da Constituição. É válido mencionar que trata-se de uma teoria denominada 

Neoconstitucionalismo, ou seja, de promoção e reafirmação dos Direitos Fundamentais o que, 

em síntese, a torna pós-positivista, pois há uma reaproximação do direito com a moral. Nesse 

sentido, é importante mencionar que há uma sucessão de implicações pertinentes ao debate, que 

podem variar de fatores e ideologia às políticas de ordem democrática (ou não), até fatores de 

âmbito institucional individual, no caso o próprio papel do juiz como aplicador legítimo (fato 

em questionamento) dos fundamentos constitucionais (GARAPON, 1996). Por meio da análise 

de conteúdos proposta por BARDIN (1976) foi estudada a decisão judicial na “Ação Direta de 

Inconstitucionalidade 4277” e na “Arguição de Descumprimento Preceito Fundamental 132 - 

Rio de Janeiro”, além da Resolução 175/2013 do Conselho Nacional de Justiça”, visando um 

esclarecimento dos argumentos mobilizados. A ADI 4277, por exemplo, representa a instituição 

das Uniões Homoafetivas como Uniões Estáveis, enquanto a ADPF 132 debateu sobre a 

equiparação das famílias formadas por casais homoafetivos como entidade familiar. A última, 

por sua vez, encarregou-se da criminalização de autoridades que – por razões diversas – se 

recusassem a celebrar o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Dessa forma, o trabalho 

discorre sobre esses ideais e sobre as dimensões cabíveis da temática levantada, bem como as 

características do modelo (neo)constitucional do Estado brasileiro que influenciam a dinâmica 

social e o correr da própria vida humana, principalmente no que diz respeito aos princípios de 

cidadania (propriamente dita) e também sobre o papel (ou expectativas) da política, tendo em 

vista, a separação de poderes (clássica?) existente na constituição do país.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



O CORPO FEMMININO, DESERTOR DA MATERNINDADE, 

MARGINALIZADO E SILENCIADO NO DISCURSO JORNALÍSTICO 

  

Eliane Almeida Azevedo  

 

O trabalho investiga as condições de produção discursiva históricas e ideológicas dos aspectos 

inerentes ao corpo feminino em notícias de telejornais. A pesquisa pauta-se, em especial, no 

que diz respeito a mulheres que praticaram infanticídio, abandono e rejeição de filho recém 

nascido. Dessa forma, o corpo feminino é representado e (re)direcionado em segundo plano, 

criminalizado e sem voz, diante de uma notícia, ou seja, do discurso jornalístico. No que 

converge à questão da mulher desertora da maternidade, à identidade feminina e sua 

representação na mídia, sempre foi estigmatizada, desde o período do Brasil colonial. Podemos 

pensar na categoria inclusive da mu lher-mãe-monstro, construída em decorrência do discurso 

no processo de midiatização e espetacularização do infanticídio e do abandono. O discurso se 

constitui perpassando pelo crivo do corpo feminino, e é de relevância desenvolver, usando como 

base a Análise do Discurso em Pechêux e Orlandi, concebido por esta abordagem, visto que é 

de suma importância pensarmos discursivamente sobre a realidade que nos cerca e o que está 

por trás dela. A proposta baseia-se na reportagem do dia 30 de Junho deste ano, transmitida pelo 

Jornal do Almoço, concernente ao estado do Rio Grande do Sul, sobre uma mulher “suspeita”, 

segundo a reportagem, de ter jogado um bebê pela janela de um ônibus intermunicipal. De 

acordo com a notícia, após ter dado à luz dentro do banheiro no transporte, a mulher teria jogado 

a criança, que ainda tinha o cordão umbilical e estava dentro de uma sacola, pela janela, quando 

passava pela cidade de Panambi/RS. A maneira como a reportagem é conduzida nos chama a 

atenção sobre o que não está evidente nas falas da âncora do Jornal, refletindo uma versão de 

uma história polêmica e, ao mesmo tempo, delicada. A imprensa tende a focar em assuntos 

relacionados a escândalos ou, ainda, que chocam o espectador/leitor , com vítimas de uma 

sociedade de um estado que não acolhe pessoas em condição de vulnerabilidade e, além disso, 

que demoniza debater e solucionar temas de saúde pública, para que tais destinos sejam 

evitados. Sobre a forma como a reportagem é conduzida, vale salientar ainda em Courtine 

(2013) que os dispositivos de comunicação simplesmente não são modos de classificar objetos 

do saber ou aparatos do exercício de um poder, mas eles são além de instrumentos que 

constroem um sujeito: é no termo do processo de subjetivação que a monstruosidade opera e 

encaixa-se no espaço moral, e assim a anormalidade acabará fazendo parte de um catálogo das 

perversões nos programas de tv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A PROBLEMÁTICA EM TORNO DA PROTEÇÃO AOS 

DIREITOS HOMOAFETIVOS NO BRASIL: UMA ANÁLISE DA 

ADO 26 E SUAS CONSEQUÊNCIAS.  

 

Luiza Miranda Zechlinski  

 

 

O presente trabalho analisa a problemática referente a proteção dos Direitos LGBTQIA+  no 

Brasil, partindo de uma análise da Ação Direita de Inconstitucionalidade por Omissão nº 26 

(ADO 26), conclusa em 2019 que acarretou na efetiva criminalização da homofobia e 

transfobia  como espécies de racismo social. Essa pesquisa traz em larga escala discussões 

utilizando o direito comparado, em razão da pauta dos direitos homoafetivos ser considerada 

relativamente nova no Direito, por isso a evolução no escopo Internacional é mais abrangente 

que no Direito nacional brasileiro. Sendo assim, pretende-se apresentar um pouco da evolução 

dos Direitos LGBTQIA+ no âmbito global e no Brasil, em que pese nesse, pode-se perceber a 

partida da proteção inexistente, indo às sociedades de fato, passando pelo reconhecimento das 

uniões  estáveis homoafetivas até a criminalização da homofobia pela ADO 26.  Além disso, 

discute-se também os principais pontos trazidos no processo da Ação Direta de 

Inconstitucionalidade por Omissão, como o estado de mora legislativa em que se encontrava  a 

pauta da criminalização da homofobia, a classificação dessas práticas discriminantes 

como  espécies de racismo social, o que isso significa e a adequabilidade dessa 

classificação,  igualmente se traz a explicação do que consiste, efetivamente, uma ADO. 

Ademais trata-se do controverso ativismo judicial e a criação judicial do direito, que são 

práticas utilizadas pelos julgadores as quais vem se tornando comuns e ensejam 

questionamentos atinentes a ameaça à democracia e à separação de poderes.  Outrossim, 

percebe-se atualmente que o Brasil está ranqueado como um dos países que mais matam 

pessoas LGBT no mundo, pois, de acordo com o relatório do Grupo Gay da Bahia, apenas no 

ano de 2019, foram no mínimo 300 mortes de indivíduos da comunidade por homo  e transfobia, 

sendo assim, esse trabalho traz reflexões sobre essas condutas discriminatórias 

em  contrapartida com a proteção, ou a falta dela, aos cidadãos LGBTQIA+.  Posto isto, a 

metodologia utilizada corresponde a uma pesquisa qualitativa documental, com ênfase na 

análise de leis e jurisprudências, assim como, utilizando doutrinas de autores clássicos, como 

José Afonso da Silva, especialistas no assunto, como Maria Berenice Dias e  atuais, como Luis 

Roberto Barroso.  Por fim, as conclusões alcançadas foram no sentido de que a decisão do STF 

na ADO 26 representou uma evolução na matéria, no entanto a problemática dos direitos 

homoafetivos não se conclui com essa criminalização, mesmo que tenha sido necessária e que 

o procedimento da ADO foi livre de vícios e arbitrariedades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIREITOS HUMANOS NA AMÉRICA LATINA: FEMINICÍDIO COMO 

NECROPOLÍTICA DO ESTADO BRASILEIRO 

 

Luciana Alves Dombkowitsch 

 

O Estado brasileiro tem recrudescido a reprodução da colonialidade do poder na implementação 

de políticas públicas de combate à violência contra as mulheres. A destruição das políticas de 

acolhimento às vítimas de violência doméstica pode ser vista como uma prática inter-

relacionada do patriarcado colonial moderno e da colonialidade de gênero (Segato,2010), 

intensificando o padrão de dominação das mulheres. A Secretaria de Segurança Pública do Rio 

Grande do Sul divulgou indicadores de violência contra as mulheres ocorridas entre janeiro e 

agosto de 2021. Os índices apontam um crescimento de 26% no crime de feminicídio. Esses 

dados contrastam com os relativos a homicídios e a latrocínios, que tiveram, no mesmo período, 

queda de 22,9% e 20%, respectivamente. Este trabalho busca relacionar o aumento brutal do 

número de feminicídios com a política do Estado brasileiro. Em 2020, o Ministério da Mulher, 

da Família e dos Direitos Humanos apresentou proposta orçamentária para 2021, 19% menor 

do que fora proposto no ano anterior. Em virtude disso, um dos programas mais afetados foi o 

da “Casa da mulher brasileira”, centros de acolhimento de mulheres vítimas de violência, com 

redução orçamentária de até 45%. Quando o Estado retira a possibilidade de mulheres terem 

um local seguro de acolhimento, após denúncia de violência, está deixando que morram vítimas 

de feminicídio. A colonialidade, como um sistema de poder, atravessa os dispositivos de 

controle dos sexos e, consequentemente, dos corpos das mulheres (Lugones, 2020). A violência 

contra as mulheres não pode ser, dessa forma, analisada sem que se problematize a sua 

intensificação, diretamente relacionada com raça, classe e etnia.  A política de morte do Estado 

brasileiro consiste, “[...] no poder e na capacidade de ditar quem pode viver e quem deve 

morrer.” (Mbembe, 2020). Para Segato (2010), “A ocupação depredadora dos corpos femininos 

ou feminizados se pratica como nunca até aqui e, nesta etapa apocalíptica da humanidade, 

espolia até deixar somente restos.” Assim, na medida em que a crise do capitalismo se 

intensifica, maiores são os ataques às políticas sociais de proteção às mulheres, aumentando a 

crueldade e a precariedade em seus corpos. Por fim, apesar de todo o aparato jurídico de 

proteção aos Direitos Humanos das Mulheres, pode-se dizer sem exageros, que se vive uma 

condição de barbárie de gênero, por isso, a política de morte de deixar morrer pelo feminicídio 

se configura como verdadeiro “Genocídio de Gênero”, que deve ser combatido. (Segato, 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



O AUMENTO DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER NO PERÍODO DA 

PANDEMIA (COVID-19) 

 

Ana Luisa Maia Bastos 

Jéssica Albuquerque Vieira Oliveira 

Laís Neres Peixoto 

 

O presente trabalho tem por objetivo fazer uma análise sobre como o período de isolamento 

social tem contribuído com a intensificação de agressões contra a mulher. Para tanto, sabemos 

que a quarentena é apontada como uma estratégia mais efetiva para evitar novas contaminações 

pelo vírus em conformidade com a Organização Mundial de Saúde (Jornal Nacional, 2020). 

Contudo, para algumas pessoas esse confinamento representa temor e perigo constante, como 

nos casos de famílias que já possuem histórico de violência doméstica. Conforme a Lei Maria 

da Penha, Lei nº 11.340/2006, a violência doméstica e familiar contra a mulher, configura-se 

como qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento 

físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. Uma pesquisa revelada pela 

Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos (ONDH), juntamente com o Ministério da Mulher 

e da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH) demonstrou que houve crescimento de 18% 

no número de queixas registradas pelos serviços telefônicos do Disque 100 e Ligue 180. Com 

isso, é notável que as mulheres brasileiras não estão em segurança dentro de seus próprios 

lares.  A violência envolve atos repetitivos, que vão se agravando, em frequência e intensidade, 

como coerção, cerceamento, humilhação, desqualificação, ameaças e agressões físicas e sexuais 

variadas. Pode resultar em danos físicos e psicológicos duradouros (BRASIL, 2005, p. 13). 

Importante salientar que esse tipo de hostilidade pode ocorrer de vários tipos podendo ser 

violência sexual, moral, psicológica ou até mesmo patrimonial. Exemplificando, um caso 

recente que abalou a Internet em que na tarde de 11 de julho Pamella Holanda, ex-mulher de 

Iverson Araújo conhecido como DJ IVIS, divulgou na internet vídeos de câmera de segurança 

nos quais revelaram o terror vivido pela mesma à medida que recebia socos, chutes, tapas e 

pontapés de seu próprio companheiro que embora estivesse na presença da filha bebê e de outras 

pessoas, não a poupava e cometia tais agressões o que gerou discussão nas redes sociais e 

consequentemente outras mulheres relataram também serem vítimas de algum tipo de violência 

por parte de seus maridos ou companheiros (Migalhas, 2021). Dito isso, cabe nesse caso uma 

reflexão indispensável sobre a importância da proteção da mulher sob esse tipo de circunstância 

que infelizmente é frequente e tem se intensificado no período pandêmico e com isso se deve 

refletir sobre a criação de linhas diretas de prevenção e resposta imediata a violência bem como 

aumentar a divulgação sobre os canais de ajuda de modo que as mulheres se sintam encorajadas 

a denunciar e também a intensificação da capacitação dos profissionais da saúde para identificar 

um pedido de socorro feminino. Por fim, é imprescindível que no contexto atual sejam adotados 

todos os tipos de estratégias para que a mulher possa se sentir segura em sua moradia de maneira 

que não sofra as consequências físicas e psicológicas de uma agressão cruel e injusta.  

 

 

 

 

 

 

 

 



CRÍTICA DO FEMINISMO LIBERAL A PARTIR DA CRÍTICA DO VALOR 

 

Eduarda Machado Azzi  

Hector Soares Cury 

O Estado, como forma-política derivada da forma-mercadoria, garante condições de reprodução 

do modelo de produção capitalista pela coerção das relações sociais. Não se trata de um ente 

neutro ao alvedrio da luta de classes, mas uma forma social derivada capaz de conformar a 

forma-jurídica e regular a forma-família – nuclear, monogâmica, heteronormativa, binária e 

com papeis bem delimitados entre a função do homem e da mulher dentro da sociedade – 

posicionando o valor como alicerce do modo de produção capitalista. A questão da mulher em 

Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, de Friedrich Engels, foi abordada 

como meio necessário para conservação da propriedade formulou-se o que se conhece como 

divisão sexual do trabalho: o gênero define quais são os tipos de trabalhos assalariados, restando 

o trabalho doméstico – aqueles delegados a figura da mulher – como não-remunerado. Dessa 

forma, Taylisi Leite em Crítica ao Feminismo Liberal: Valor-Clivagem e Marxismo Feminista 

expõe que a raiz do patriarcado capitalista está no modo de produção e não na História. O 

patriarcado está estruturado pela vinculação do forma-valor, que por sua vez perpetua-se pelo 

Estado através da figura masculina, ou seja, o Estado é homem. É isso que se tem afirmado 

nessa pesquisa, com uma base teórica nas novas leituras marxistas, especialmente, na crítica do 

valor. A crítica ao feminismo liberal parte da ideia de que não há como observar a liberdade 

feminina dentro do sistema capitalista, uma vez que são incompatíveis. Ainda que a mulher 

ocupe espaços na forma-jurídica, o seu reconhecimento enquanto sujeito de direito ocorrerá 

somente na ruptura do Estado. Assim, o presente trabalho visa refletir as incongruências 

sustentadas pelo feminismo liberal frente ao Estado capitalista a partir da crítica do valor 

falocentrista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



O VÉU DA INTOLERANCIA: A UTILIZAÇÃO DA BURCA NA VISÃO 

COLONIZARODA OCIDENTAL 

 

Inácio Silveira da Costa 

Bruna Kern Cabral 

Douglas Roberto Winkel Santin 

 

 

A presente investigação tem como objeto as reflexões pós-coloniais de Edward 

Said  no  contexto  da  crítica  ao  orientalismo,  enquanto  dispositivo  de  saber-poder, 

consistente  em  um  conjunto  heterogêneo  de  discursos  de  dominação,  silenciamento,  res

significação  e  segregação  do  Oriente  pelo  Ocidente, especificamente, neste estudo, no 

tocante ao viés distorcido e colonizatório com que as mulheres orientais são vistas, 

especialmente as praticantes do islã, utilizadoras da burca, o que implica em práticas sociais 

discriminatórias. Nesse sentido, retomam-se os conceitos de orientalismo propostos pelo 

decolonialista Edward Said e discute-se a construção de subjetividades pelos colonizadores 

ocidentais que criaram um sistema de conhecimento sobre o Oriente, utilizado para filtrar a 

consciência ocidental e que serviu de ferramenta legitimadora da exploração. Tal discurso até 

hoje tem moldado o imaginário e autorizado o Ocidente a distinguir-se dos povos orientais, 

inclusive objetificando e fetichizando suas culturas e religiões. A hipótese do trabalho é a de 

que, a despeito do mundo ocidental autointitular-se arauto do avanço civilizatório e democrático 

do mundo contemporânea, cria falsas impressões e dicotomias em relação aos povos orientais, 

especialmente islâmicos, com o que surgem práticas sociais discriminatórias, tais como a 

proibição do uso da burca pelas mulheres islâmicas em países europeus. A hipótese tem como 

ponto de partida o fato de que os povos orientais têm suas próprias agendas e movimentos 

sociais que são ignorados pelo mundo ocidental que, por sua vez, silencia quanto as suas 

próprias contradições, tais como a objetificação das mulheres e a desigualdade de gênero na 

sociedade neoliberal. O principal problema de pesquisa consiste na pergunta se a defesa do 

direito à igualdade de gênero pode ser compatível com o direito de expressão religiosa das 

minorias culturais. E, destarte, como conclusão temporária, é possível apontar que se tem 

percebido que há uma condenação restrita às práticas de uma cultura minoritária (islâmica) 

pelos povos ocidentais, o que ilustra o arraigamento do discurso de saber-poder orientalista. 

Para execução deste estudo foi utilizado o método hipótetico-dedutivo, e como técnica de 

pesquisa a revisão bibliográfica do referencial teórico decolonial e documental. A temática 

possui relevância à medida em que atualmente a vulnerabilidade social das mulheres islâmicas 

ganhou os noticiários, a partir da retomada do governo do Talibã no Afeganistão e, a despeito 

dos inúmeros retrocessos que isso significou em termos dos direitos humanos, novamente os 

povos orientais tem sido alvo de incompreensões e discursos discriminatórios por parte do 

Ocidente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HIPERPRESIDENCIALISMO X DESCONCENTRAÇÃO DO PODER EXECUTIVO: 

IMPASSES À PROTEÇÃO DA PACHAMAMA NO CONSTITUCIONALISMO 

LATINO-AMERICANO  

 

Giulia Melo de Mello 

Priscilla Silva 

 

A América do Sul sempre foi a terra das veias abertas, pois a sua economia sempre esteve 

voltada à exportação em benefício dos países denominados de 1º mundo (GALEANO, 2020). 

Assim, Galeano (2020) e Acosta (2016) discorreram sobre a infelicidade dos países latino-

americanos em serem constituídos por uma riqueza de recursos naturais, na medida em que 

estes fizeram com que houvesse uma dependência dos países latinos à produção de 

commodities. Isso implicou em uma economia extrativista que aprisionou os países da América 

do Sul em uma lógica perversa conhecida como “maldição dos recursos naturais” (ACOSTA, 

2016, p. 48). Por volta dos anos 2000, houve a ascensão de líderes de esquerda na América 

Latina que propuseram uma política de governo de Estado forte, para fins de assegurar os 

direitos dos cidadãos. Com o passar do tempo, as constituições latinas presidencialistas, 

originadas no cerne de uma política liberal inspirada no presidencialismo norte-americano 

(BASTOS, 2020, p. 13), transmutaram-se no novo constitucionalismo latino americano, sendo 

tal transformação evidenciada na constituição do Equador (BASTOS, 2020). O novo 

constitucionalismo latino americano é uma ruptura do paradigma colonial antropocêntrico, 

visto que visa a uma maior participação popular com enfoque na proteção da Pachamama. 

Ademais, as constituições formuladas a partir do constitucionalismo andino estão alicerçadas 

na filosofia do Bem-Viver, que objetiva um processo de descolonização para fins de valoração 

das culturas e epistemologias locais, alicerçando-se em uma política biocêntrica (ACOSTA, 

BRAND, 2018, p. 59), com uma democracia forte e consolidada. Entretanto, na prática, “a 

tendência é que os líderes de Estado que foram eleitos com amplas maiorias tenham um poder 

quase ilimitado” (MESCHKAT, 2016, p. 349), pondo em xeque o ideal de democracia advindo 

do Bem-Viver e enfraquecendo as lutas sociais (BASTOS, 2020). Isso porque “os governos 

progressistas latino-americanos apostaram, na prática, no neodesenvolvimentismo e 

aprofundaram o modelo extrativista” (LANG, 2016, p. 34). Assim, o hiperpresidencialismo, ao 

enfraquecer os movimentos sociais, transformou as constituições oriundas do movimento do 

novo constitucionalismo latino-americano em meras “folhas de papel” (BASTOS, 2020, p. 

191), não sendo possível a proteção da Pachamama por meio desse sistema político. Assim, é 

através de um processo de democratização da democracia que o modelo extrativista poderá ser 

superado. Afinal, “o Estado também é um campo de luta, de disputa, a partir do qual a 

dominação se perpetua, mas a partir do qual também haveria possibilidade de rompê-la” 

(MARTÍNEZ et al., 2016, p. 400). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



O DIREITO À CONSULTA DE POVOS INDÍGENAS NO PROCESSO 

CONSTITUINTE DO CHILE (2021 - 2022) 

 

Marília Salim Kotait 

Paloma Gerzeli Pitre 

 

A Convenção 169 da OIT prevê como um de seus pilares a consulta livre prévia e informada 

aos povos indígenas em temas que lhes seja de interesse e afetem seus direitos. Igualmente, o 

movimento do “constitucionalismo latino-americano” pressupõe como um de seus elementos 

estruturantes a participação de povos historicamente excluídos do processo político decisório 

(GLADSTONE, 2018, p. 92) (SANTOS, 2016, p. 21). No âmbito do processo constituinte do 

Chile, atualmente em curso (2021 - 2022), a Convención Constitucional criou dez comissões 

temáticas, dentre as quais a Comisión de Participación y Consulta Indígena. Esta comissão 

possui como principal objetivo elaborar e propor à Convenção Constitucional um mecanismo 

permanente de participação e consulta indígena. Com este intuito, foram realizadas, de 11 a 19 

de agosto de 2021, audiências públicas destinadas a receber propostas de metodologias e formas 

de participação e consulta. O presente estudo teve como objetivo geral verificar se a 

participação dos povos indígenas no âmbito dessas audiências se ateve ao tema da consulta ou 

extrapolaram seu objeto. Assim, foi realizada pesquisa documental com as atas das audiências 

disponibilizadas no site oficial da Convencional Constituinte. A análise possibilitou algumas 

conclusões, de caráter quantitativo e qualitativo: 1. Das 50 participações documentadas, 45 

foram de pessoas que se identificam como pertencentes ou representantes de povos originários. 

2. Dessas, 38 trouxeram sugestões relacionadas à criação de mecanismo permanente de 

participação e consulta indígena, a ser constitucionalmente previsto, e 7 abordaram o tema de 

forma tangencial ou não abordaram o tema. 3. Qualitativamente, as contribuições trouxeram 

três principais críticas relacionadas a processos de invisibilização e não escuta de povos 

indígenas. Primeiro, é reportado que povos indígenas não costumam ser ouvidos em espaços 

políticos, ou que quando o são, isso não ocorre de forma efetiva. Outra crítica levantada diz 

respeito a que nem todos os povos indígenas existentes no país são reconhecidos pelo Estado 

chileno, o que muitas vezes ocasiona obstáculos à plena participação. Por fim, as contribuições 

pontuam que não raras vezes não se respeita o procedimento de consulta aos povos indígenas 

nos assuntos que lhes afetem ou que o procedimento não é feito da maneira legalmente prevista. 

Espera-se que o presente estudo contribua com aprendizados, a partir da experiência chilena, 

para que os processos de consulta indígena sigam sendo aperfeiçoados na América Latina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



O PROCESSO DE REPARAÇÃO CONSTITUCIONAL DOS POVOS 

INDÍGENAS ORIGINÁRIOS NA BOLÍVIA 

 

Letícia Oliveira Benvindo dos Santos 

Vinicius Maia de Almeida 

Andressa Rita Alves de Souza 

 

 

A Bolívia é a nação latino-americana com mais golpes registrados. Historiadores estimam que, 

desde sua independência, em 1825, aconteceram 190. Sua Constituição foi reescrita 12 vezes. 

Assim como toda a América Latina, foi utilizada como mero fornecedor de matéria-prima por 

países europeus. Os espanhóis se apoderaram do território indígena no século XVI e utilizaram 

mão de obra escrava dos povos originários para explorar as minas de prata. Mesmo após a 

independência do território, conflitos seguiram. De territórios perdidos a até mesmo ficar sem 

acesso ao oceano. O país também foi construído com grande distanciamento indígena da 

política. Com a Revolução Nacional os indígenas passaram a ter acesso ao voto e a reforma 

agrária trouxe menos insegurança, mas ainda longe de ser o ideal. Foi necessário que a Bolívia 

rearranjasse suas relações de poder historicamente marcadas por um desenvolvimento de matriz 

colonial, sendo o Direito Constitucional um instrumento dessa transformação, em que pese, 

tradicionalmente, os estudos constitucionais possuam raízes nas teorias europeias, com 

perspectivas eurocêntricas introduzidas no seio social devido a colonização e o imperialismo 

que as nações de fora do Cone Sul exerceram nos países sul-americanos. Contudo, uma visão 

surgiu na América Latina propondo um Constitucionalismo Plurinacional, agregando povos 

originários, suas identidades e princípios na composição da Carta Maior, rompendo o imagético 

de um Estado homogêneo de origem europeia. Nesse paradigma, a Constituição da Bolívia de 

2009 é um marco normativo a ser focado. Segundo a Lei Básica, por exemplo, os 36 povos 

originários têm participação ampla em todos os níveis dos Poderes e na economia; existe cota 

para parlamentares oriundos de povos indígenas, que também passarão a ter propriedade 

exclusiva sobre as florestas, direitos sobre a terra e os recursos hídricos de suas comunidades; 

é garantida a equivalência entre a justiça tradicional indígena e a justiça ordinária e a criação 

de um Tribunal Constitucional Plurinacional, com membros eleitos pelo sistema ordinário e 

indígena. O plurinacionalismo defende uma sociedade diversa com status constitucional, 

reconhecendo a participação político-social e jurídica dos povos nativos. Propõe ainda novas 

perspectivas jurídicas e políticas públicas, assegurando as diferentes culturas e modos de vida 

dos habitantes. Diferentes nações formando o mesmo Estado, abarcando as comunidades 

tradicionais na sua construção e sendo parte do poder constituinte originário na busca de uma 

menor desigualdade histórico-social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



O PROTAGONISMO INDÍGENA E A CONSTRUÇÃO DO NOVO 

CONSTITUCIONALISMO LATINO-AMERICANO: A BASE PARA UM 

PENSAMENTO DECOLONIAL  

 

Nayla Chaves Moura Rêgo Thaumaturgo 

 

O processo de colonização na América Latina ocorreu com base na visão eurocêntrica de regras 

e princípios tradicionais impostos pelo velho mundo. A imposição de padrões e valores aos 

povos colonizados deu-se, em grande parte, de forma violenta e supressora dos costumes e 

culturas locais. A ideia assimilatoria colonizadora modificou a vida e a liberdade dos povos 

originários latino-americanos, que sofreram um processo de esquecimento e 

marginalização. Décadas de submissão fizeram esses povos iniciarem um processo de retomada 

de seus direitos fundamentais, no qual a Bolívia e o Equador sinalizaram uma virada 

constitucional com o nascimento do Novo Constitucionalismo Latino-Americano e que 

construiu novas percepções etnológicas, sociológicas e jurídicas. Na busca pela superação do 

processo histórico opressor, as comunidades tradicionais lançam uma nova ideia onde se 

descarta o viés reducionista e amplia-se a visão multiculturalista, acolhedora das muitas 

identidades da região, desenvolvendo políticas, leis e economias que resgatam o 

desenvolvimento humano. Fez-se necessário abafar o discurso hegemônico em prol do saber 

peculiar e voltado para as situações locais e regionais e para a diminuição da dependência 

socioeconômica imposta. Por isso, este Constitucionalismo é tido como fruto do protagonismo 

indígena, no qual sugere que se desfaça a noção de submissão e resgate-se a autonomia perdida. 

A volta da liberdade, do respeito mútuo entre os povos e do direito de expressão diante de todas 

as frentes que envolvem uma sociedade democrática é essencial para se viver um pluralismo e 

uma racionalidade dos Direitos Humanos e Ambientais que envolvem a América Latina. Essas 

características representam bem a novo movimento constitucional em questão, que também se 

traduz em ações que integram o homem e a natureza por meio de uma visão holística entre os 

povos da terra e da ideia de “bem viver”. O pensamento decolonial liga-se ao giro constitucional 

promovido pelo Novo Constitucionalismo Latino-Americano que, diante da complexidade 

social e das demandas particulares de sua população, evolui para um constitucionalismo 

regional e de mudança das estruturas de poder do Estado, além de romper com a inferioridade 

e amenizar os problemas gerados historicamente. Assim, esses contornos étnicos e plurais 

buscam um novo olhar com para as questões populares, ampliando o exercício da cidadania e 

a realização dos Direitos Humanos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



O DIREITO À EDUCAÇÃO E SEUS CUSTOS NO CONSTITUCIONALISMO 

ANDINO:UMA PROPOSTA COMPARATIVISTA A PARTIR DA TEORIA 

CULTURALISTA E DA CRÍTICA HERMENÊUTICA DO DIREITO 

 

Laerte Radtke Karnopp  

 

A pesquisa tem como objeto o direito constitucional comparado, com enfoque na teoria 

culturalista de Pierre Legrand (2017; 2018) para a leitura do direito estrangeiro, filiada a uma 

teoria crítica do direito comparado, que se opõe à corrente ortodoxo-positivista, de metodologia 

funcionalista, defensora de uma leitura objetivista e da identificação de similaridades entre os 

ordenamentos. A linha a que se associa Legrand recebeu, a partir de 1980, influências de uma 

corrente crítica inaugurada por Günther Frankenberg, em oposição ao positivismo ortodoxo, 

defensor da neutralidade axiológica nos estudos juscomparatistas. Propõe, portanto, uma leitura 

do direito estrangeiro a partir de uma perspectiva culturalista e interdisciplinar, que se opõe a 

uma interpretação objetivista, própria da escola ortodoxo-positivista e, ao mesmo tempo, a uma 

interpretação subjetivista de um sujeito “autônomo, livre e onipotente” (LEGRAND, 2018, p. 

43). Para isto, assenta-se numa hermenêutica a partir de um sujeito situado, dotado de sua 

própria pré-compreensão, forjada pela história e pela tradição, com base no pensamento de 

Heidegger e Gadamer. Esses mesmos autores, que inauguraram a fenomenologia hermenêutica 

e a hermenêutica filosófica, respectivamente, dão sustentação teórica à Crítica Hermenêutica 

do Direito (CHD), fundada por Lenio Streck (2014a; 2014b; 2017a; 2017b), que se assenta na 

tese da pré-compreensão como vetor de racionalidade e promove uma “cruzada” contra 

discricionariedades e decisionismos, como tentativa de superação do esquema sujeito-objeto e 

da leitura/aplicação solipsista do direito, próprio do(s) positivismo(s) jurídico(s). Essa 

coincidência de bases teóricas entre a perspectiva comparativista-culturalista de Legrand e a 

CHD sugere algumas aproximações dessas duas teorias. O presente estudo pergunta por essas 

aproximações e busca identificar os aportes que a CHD pode oferecer para uma leitura não 

objetivista e tampouco subjetivista do direito estrangeiro, o que também constitui o objetivo 

desta pesquisa. Apesar de considerar-se que a teoria culturalista de Legrand não deixa dúvidas 

em relação a uma leitura não objetivista do direito estrangeiro, há maior vagueza quanto aos 

subjetivismos. Assim, conclui-se que a CHD oferece relevantes aportes a essa perspectiva 

teórica, de modo a evitar subjetivismos do pesquisador, que deverá levar a efeito uma 

interpretação a partir das pré-compreensões, oriundas da historicidade e da tradição, e não de 

percepções individuais que levem a uma leitura solipsista. O “método” proposto se destina ao 

desenvolvimento de tese de doutoramento que propõe um estudo comparado das constituições 

andinas, no que se refere ao direito à educação e seus custos, de modo a realçar o contexto 

cultural de todas elas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A EXPERIÊNCIA DO CONSTITUCIONALISMO ANDINO PARA EMERGÊNCIA 

DA LAGOA DA CONCEIÇÃO COMO SUJEITO DE DIREITOS 

 

Francisco Quintanilha Véras Neto 

Rafael Siegel Barcellos 

 

 

A Constituição Federal de 1988 foi o primeiro texto constitucional brasileiro a tratar do direito 

ambiental e da proteção dos recursos naturais, substituindo o antropocentrismo utilitarista do 

meio ambiente por uma concepção antropocêntrica protecionista. Entretanto, a lógica jurídica 

adotada pelo direito pátrio na tutela da natureza manteve, inequivocamente, resquícios do 

pensamento colonizador, no qual os recursos naturais são, ao fim, instrumento de satisfação 

humana. Além disso, o Brasil é refratário a ideia de um pluralismo jurídico, negando 

normatividade às fontes jurídicas não estatais, especialmente aos regramentos vigentes em 

comunidades tradicionais, como os indígenas. De outro lado, rompendo com essa lógica 

europeia e estadocêntrica, baseando-se em um pensamento decolonial, países vizinhos foram 

além na proteção ambiental e encontram-se na vanguarda da tutela jurídica da natureza. As 

Constituições do Equador de 2008, com os direitos da Pachamama e o buen vivir, e da Bolívia 

de 2009, com suma qamaña, promoveram um giro ecocêntrico em seus ordenamentos jurídicos 

e passaram a reconhecer a natureza como sujeito de direitos e a dar voz aos indígenas, 

assegurando, ao menos formalmente, um pluralismo igualitário jurisdicional. Embora a 

efetivação dos parâmetros epistemológicos inaugurados por essas constituições e a 

concretização de uma nova hermenêutica jurídica ainda sejam desafios a serem ultrapassados, 

é inegável que a adoção desta arquitetura constitucional implica em uma disrupção do 

tradicional modelo econômico exploratório de matizes europeias, trazendo novos atores para o 

debate jurídico-ambiental e resgatando valores histórico-culturais ocultados. Assim, pretende-

se abordar a possível concretização de uma virada ecológica no direito brasileiro, inspirada na 

experiência constitucional equatoriana e boliviana, notadamente no reconhecimento da 

natureza como sujeito de direitos e na consolidação de um pluralismo jurídico-participativo e 

emancipatório. Para tanto, utilizar-se-á como fio condutor da investigação a Lagoa da 

Conceição, relevante ecossistema situado em Florianópolis que sofre com poluição, 

especulação imobiliária e com a falta de governança ecológica. A partir dos pressupostos 

teóricos, legais e jurisprudenciais que sustentam a pesquisa, persegue-se a hipótese de que o 

direito brasileiro não confere à questão ambiental a relevância que o tema exige, sendo 

excessivamente adstrito à lógica extrativista e refratário a epistemologias diversas ao padrão 

europeu/antropocêntrico. Porém, novidades promovidas pelo constitucionalismo andino - 

originárias de um horizonte plurinacional e de um pensamento jurídico intercultural e 

decolonial - servem como inspiração para transformação, sopesadas nossas peculiaridades, do 

direito ambiental brasileiro em um verdadeiro direito ecológico para assegurar uma proteção 

jurídica mais eficiente à natureza, notadamente à Lagoa da Conceição. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESTADO PLURINACIONAL E A AUTODETERMINAÇÃO DOS POVOS: ANÁLISE 

DO PROCESSO BOLIVIANO  

 

Beatriz Yalyt Matarazo da Silva 

Adriano Nascimento Silva 

 

 

O presente artigo visa analisar o novo Constitucionalismo Latino Americano sob a perspectiva 

da autodeterminação dos povos, com o objetivo de relacionar esse novo modelo de organização 

jurídica-política com a luta pela soberania nacional dos povos colonizados e super explorados 

nos países periféricos do capitalismo. A pesquisa parte da experiência Boliviana em 2009, o 

seu processo constituinte e a sua Carta Magna vigente, buscando compreender os seus 

fundamentos, resultados e limitações a partir de uma análise concreta da realidade respaldando-

se na bibliografia marxiana sobre a questão nacional, o nacionalismo e as lutas anti-

imperialistas. Por meio da análise de conjuntura, bem como revisão do novo constitucionalismo 

latino-americano e da concepção de Estado Plurinacional, busca-se, através do presente 

trabalho, contribuir com o pensamento revolucionário e com o debate acadêmico da respectiva 

temática tendo em vista uma leitura crítica da experiência constitucional boliviana sob a ótica 

de autores que utilizam a metodologia materialista histórico dialética. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DEMOCRACIA MULTINORMATIVA E OS LIMITES DE UMA GRAMÁTICA DE 

REGRAS: UMA GRAMÁTICA SOCIAL SOB UMA PERSPECTIVA DECOLONIAL 

 

Rodrigo da Silva Vernes-Pinto 

 

 

 

O presente artigo tem como objetivo, a partir dos estudos sobre a multinormatividade 

(RODRIGUEZ 2019, p. 11) em atenção às regulações sociais, identificar as limitações de uma 

interpretação associada à gramática de regras e à aristocracia judicial, assim como, em 

específico, compreender que existem subordinações estruturais e coloniais (BRAGATO 2016) 

a serem combatidas. Também pretende, em especial, estabelecer pontes entre o direito e a 

democracia, aquilatando as lutas de agentes sociais e as suas contribuições para transformações 

emancipatórias (ALLEN 2015), estruturais e institucionais. A existência de minorias políticas 

sistematicamente silenciadas e invisibilizadas, fomenta a imposição de barreiras (YOUNG 

1990, 41) para agência e transformação de situações históricas de subordinação. Logo, a 

propositura de um repensar sobre o alcance democrático de uma tradição eurocêntrica 

institucionalizada passa pela capacidade de se prescrutar os meandros que subjazem estruturas 

discriminatórias em uma perspectiva decolonial (MIGNOLO 2000, 22) como ferramenta de 

análise e propositura de uma democracia multinormativa.  Com a emancipação, a pluralidade 

enseja análises fulcradas em diversidades de vozes normativas (BERMAN 2018, 163), inserta 

em âmbitos comunicativos compartilhados em respeito às diferenças (BERMAN 2018, 181). 

Isso contribui para o desenvolvimento de uma democracia multinormativa atenta aos conflitos 

normativos descentralizados na sociedade (RODRIGUEZ 2019, 94). Para tanto, será utilizada 

a técnica de pesquisa de revisão bibliográfica e a metodologia aqui utilizada é pautada em 

campo metodológico jurídico-científico, o qual permite a problematização das fontes do direito 

estudadas, bem como a inquietação sobre a compreensão e aplicação de conceitos, categorias e 

institutos jurídicos, apontando para transformações de realidades discriminatórias. É o Direito 

conectado à realidade social (XIMENES 2018, 207). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“NOVO” CONSTITUCIONALISMO, VELHOS PROBLEMAS: AUTORITARISMO E 

EROSÃO DEMOCRÁTICA 

 

 

Alexandre de Freitas Carpenedo 

 

O presente trabalho visa à análise de um problema histórico na América Latina e que tem se 

mostrado cada vez mais evidente no Brasil: a falta de consolidação da democracia. Partindo-se 

da situação-problema (“o dito ‘novo’ constitucionalismo latino-americano tem conseguido 

evitar o fenômeno da erosão democrática?”), objetiva-se verificar como a região e suas 

instituições têm buscado manter o valor da democracia. De fato, a região tem como histórico a 

existência de grandes períodos de autocracia, intervalados por breves períodos democráticos, 

os quais, na maioria das vezes, somente surgem no interesse da manutenção das estruturas 

sócio-oligárquicas já vigentes, tendo como protagonista o próprio Estado, ao contrário dos 

processos ocorridos no Norte (“revoluções” vindas de cima ou revoluções passivas 

dependentes). Adotando-se como referenciais principais as bases teóricas de Roberto 

Gargarella (2014 e 2020) e de Waldo Ansaldi e Verónica Giordano (2012), examina-se, 

primeiramente, a tendência ao autoritarismo como forma de exercício de governo. Com efeito, 

chega-se a afirmar que o Estado democrático de direito é que seria o estado de exceção, por 

configurar “uma exceção rara e frágil na longa história da humanidade dominada por regimes 

autoritários e totalitários” (TOSI, 2017, p. 26). Na América Latina, há o agravante de que este 

autoritarismo, além de fazer parte de um passado recente, parece relacionar-se estritamente ao 

seu processo constituinte. Ademais, mesmo os processos de construção e conformação da 

ordem latino-americana, partindo do próprio Estado, serviram como reafirmação do status quo 

e garantia à estabilização de uma ordem social já existente, e não à promoção de rupturas 

revolucionárias pela burguesia. Feito este exame, passa-se a analisar em que consistiria a 

denominada “erosão democrática”, e se, e de que modo, se encontra presente no Brasil. Para 

Cláudio Pereira de Souza Neto (2020), as crises atuais no sistema democrático cada vez menos 

ocorrem por golpes de Estado. Não há rupturas bruscas ou “tanques nas ruas” (p. 29): elementos 

autoritários instituídos aos poucos, de forma gradual, até atingir-se um ponto de não retorno. 

Analisado o fenômeno, busca-se, por fim, verificar de que forma a cultura histórica de 

autoritarismo na região estaria relacionada a este processo erosivo contemporâneo, e se o 

constitucionalismo latino-americano tem, em alguma medida, conseguido obstá-lo. Construído 

pela metodologia indutiva (narrativo-descritiva), a pesquisa é desenvolvida através de obras 

doutrinárias nacionais e estrangeiras, artigos e legislação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REFERENDO REVOGATÓRIO: MECANISMO EMANCIPACIONISTA DO 

CONSTITUCIONALISMO LATINO-AMERICANO 

 

Tricieli Radaelli Fernandes 

Fernando Hoffmam 

 

O presente resumo visa contribuir com algumas provocações a respeito do cenário político do 

Brasil atual, como também emergir possibilidade de modificação na relação cidadão e 

participação popular por intermédio da incorporação do constitucionalismo latino-americano. 

Diante disto, apresenta-se a seguinte indagação: Em que medida a adoção do referendo 

revogatório no ordenamento jurídico pátrio é alternativa de democracia participativa ao 

instituto relativizado do impeachment? Tendo como referencial o problema apontado, o 

objetivo geral é verificar se a adesão ao referendo revogatório ampliaria a democracia 

participativa e afastaria a insegurança político-jurídica proporcionada pelo relativizado instituto 

do impeachment. A análise do tema proposto oportuniza-se a partir do método dedutivo, 

verificado em lógica descendente, quando premissas maiores auxiliam na inferência de 

premissas menores. A implantação do referendo revogatório valoriza um constitucionalismo 

emancipacionista, o qual atribui voz às necessidades dos seguimentos sociais majoritários da 

América Latina, como povos autóctones, afro-americanos, campesinos agrários, movimentos 

urbanos, mulheres. A apropriação de um mecanismo de participação popular como o referendo 

revogatório, compreende a elevação de parcela social em muito reprimida por uma perniciosa 

elite brasileira, a mesma que insuflou o impeachment de Dilma Rousseff e, atualmente apoia 

Jair Bolsonaro, mesmo frente aos seus inúmeros cometimentos de crime de responsabilidade. 

Importa dizer, esse recurso aproximaria a população latina de governos que prezem por seus 

interesses, evitando que arbitrariedades e supressão de direitos aconteçam. O afastamento dos 

moldes de constitucionalismo norte-americano, o qual deu origem ao impeachment como 

conhece a legislação brasileira, presume uma aproximação ao constitucionalismo latino-

americano, que seria suficiente a atender as particularidades do povo latino. Outrossim, a lei 

que dispõe sobre os crimes de responsabilidade é desatualizada, abrindo margem a 

interpretações escusas e motivando o juízo político que comanda a possibilidade de impichar 

um presidente não apenas pelo cometimento de crime de responsabilidade. Neste sentido, o não 

impedimento do Presidente Jair Bolsonaro simplesmente confirma o quanto o instituto é 

relativizado, é manobra política para garantia de interesses. A implementação de referendo 

revogatório não somente traria de volta a soberania popular como princípio do republicanismo, 

porém também preservaria os povos da latino-américa de estratégias neoliberais colonialistas e 

com bons exemplos em outros países da América Latina que legitimaram o referendo, tem 

poder de salvaguardar os Direitos Humanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TECNOLOGIA E DEPENDÊNCIA: MODERNIDADE OU ESCRAV O DIGITAL? 

 

Vilmar Pina Dias Júnior 

A centralidade do trabalho vem sendo questionada por muitos autores atuais, em razão da 

transformação que a sociedade vem sofrendo, embalada pela globalização e novas tecnologias. 

Com o avanço do desemprego, como ter acesso o direito ao trabalho digno? Na década de 1970, 

Marini já colocava em cheque ao cunhar a Teoria Marxista da Dependência e denuncia a 

existência da Superexploração da Força do Trabalho nos países periféricos do capitalismo, pois 

segundo ele há mecanismos de transferência de valor, ou seja, nas relações de mercado 

internacional, os países centrais possuem o monopólio da produção e da tecnologia necessária 

o desenvolvimento de produtos e serviços, assim executa-se uma compensação que se 

denomina superexploração do trabalho, essa caracterizada pelo a) aumento da intensidade de 

trabalho; b) prolongação da jornada de trabalho; e c) expropriação do tempo de o trabalhador 

repor a sua força de trabalho. O que Marini observou naquela época com os trabalhadores 

formais, é possível evidenciar hoje em uma escala muito maior com os trabalhadores informais, 

ou seja, com os trabalhadores de plataforma digitais, que se sujeitam a trabalhar em condições 

de remunerações e segurança precárias. Os três componentes da Superexploração estão 

presentes a intensidade do trabalho é possível verificar nos incentivos para continuar por mais 

tempo e aumentar os seus ganhos, há sistemas de bonificação ou o que alguns chamam de 

gamificação do trabalho, ou seja, quanto mais o trabalhador aceita as propostas de serviço ou 

fica a disposição maior será a sua pontuação no aplicativo e quando atinge um número elevado 

de pontos ele poderá trocar por prêmios, como por exemplo uma jaqueta do aplicativo, um baú 

personalizado para entregas; o aumento de jornada de trabalho, que para atingir uma renda 

mínima que cubra as despesas, é necessário trabalhar de 10 a 12 horas por dia ou no caso dos 

entregadores ciclistas pedalar de 80 a 120 quilômetros por dia; a expropriação do tempo para 

repor a força do trabalho verifica-se nas horas há disposição em que o trabalhador de plataforma 

necessita de ficar à disposição, pois é preciso que fique atento a aparelho ligado a internet à 

espera da chamada para o trabalho, porque a inércia ou recusa poderá leva-lo ao desligamento 

unilateral da plataforma, portanto entre uma chamada e outra ele ficará em lugares 

desconfortáveis, sem abrigo, portanto submetido as condições do clima, sem a disponibilidade 

de sanitários e sem horário para alimentação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HIPERPRESIDENCIALISMO X DESCONCENTRAÇÃO DO PODER EXECUTIVO: 

IMPASSES À PROTEÇÃO DA PACHAMAMA NO CONSTITUCIONALISMO 

LATINO-AMERICANO  

 

Giulia Melo de Mello 

Priscilla Silva 

 

A América do Sul sempre foi a terra das veias abertas, pois a sua economia sempre 

esteve voltada à exportação em benefício dos países denominados de 1º mundo (GALEANO, 

2020). Assim, Galeano (2020) e Acosta (2016) discorreram sobre a infelicidade dos países 

latino-americanos em serem constituídos por uma riqueza de recursos naturais, na medida em 

que estes fizeram com que houvesse uma dependência dos países latinos à produção de 

commodities. Isso implicou em uma economia extrativista que aprisionou os países da América 

do Sul em uma lógica perversa conhecida como “maldição dos recursos naturais” (ACOSTA, 

2016, p. 48). Por volta dos anos 2000, houve a ascensão de líderes de esquerda na América 

Latina que propuseram uma política de governo de Estado forte, para fins de assegurar os 

direitos dos cidadãos. Com o passar do tempo, as constituições latinas presidencialistas, 

originadas no cerne de uma política liberal inspirada no presidencialismo norte-americano 

(BASTOS, 2020, p. 13), transmutaram-se no novo constitucionalismo latino americano, sendo 

tal transformação evidenciada na constituição do Equador (BASTOS, 2020). O novo 

constitucionalismo latino americano é uma ruptura do paradigma colonial antropocêntrico, 

visto que visa a uma maior participação popular com enfoque na proteção da Pachamama. 

Ademais, as constituições formuladas a partir do constitucionalismo andino estão alicerçadas 

na filosofia do Bem-Viver, que objetiva um processo de descolonização para fins de valoração 

das culturas e epistemologias locais, alicerçando-se em uma política biocêntrica (ACOSTA, 

BRAND, 2018, p. 59), com uma democracia forte e consolidada. Entretanto, na prática, “a 

tendência é que os líderes de Estado que foram eleitos com amplas maiorias tenham um poder 

quase ilimitado” (MESCHKAT, 2016, p. 349), pondo em xeque o ideal de democracia advindo 

do Bem-Viver e enfraquecendo as lutas sociais (BASTOS, 2020). Isso porque “os governos 

progressistas latino-americanos apostaram, na prática, no neodesenvolvimentismo e 

aprofundaram o modelo extrativista” (LANG, 2016, p. 34).  Assim, o hiperpresidencialismo, 

ao enfraquecer os movimentos sociais, transformou as constituições oriundas do movimento do 

novo constitucionalismo latino-americano em meras “folhas de papel” (BASTOS, 2020, p. 

191), não sendo possível a proteção da Pachamama por meio desse sistema político. Assim, é 

através de um processo de democratização da democracia que o modelo extrativista poderá ser 

superado. Afinal, “o Estado também é um campo de luta, de disputa, a partir do qual a 

dominação se perpetua, mas a partir do qual também haveria possibilidade de rompê-la” 

(MARTÍNEZ et al., 2016, p. 400). 

 

 

 

 

 

 

 



O DIREITO À CONSULTA DE POVOS INDÍGENAS NO PROCESSO 

CONSTITUINTE DO CHILE (2021 - 2022) 

 

Marília Salim Kotait 

Paloma Gerzeli Pitre 

 

A Convenção 169 da OIT prevê como um de seus pilares a consulta livre prévia e informada 

aos povos indígenas em temas que lhes seja de interesse e afetem seus direitos. Igualmente, o 

movimento do “constitucionalismo latino-americano” pressupõe como um de seus elementos 

estruturantes a participação de povos historicamente excluídos do processo político decisório 

(GLADSTONE, 2018, p. 92) (SANTOS, 2016, p. 21). No âmbito do processo constituinte do 

Chile, atualmente em curso (2021 - 2022), a Convención Constitucional criou dez comissões 

temáticas, dentre as quais a Comisión de Participación y Consulta Indígena. Esta comissão 

possui como principal objetivo elaborar e propor à Convenção Constitucional um mecanismo 

permanente de participação e consulta indígena. Com este intuito, foram realizadas, de 11 a 19 

de agosto de 2021, audiências públicas destinadas a receber propostas de metodologias e formas 

de participação e consulta. O presente estudo teve como objetivo geral verificar se a 

participação dos povos indígenas no âmbito dessas audiências se ateve ao tema da consulta ou 

extrapolaram seu objeto. Assim, foi realizada pesquisa documental com as atas das audiências 

disponibilizadas no site oficial da Convencional Constituinte. A análise possibilitou algumas 

conclusões, de caráter quantitativo e qualitativo: 1. Das 50 participações documentadas, 45 

foram de pessoas que se identificam como pertencentes ou representantes de povos originários. 

2. Dessas, 38 trouxeram sugestões relacionadas à criação de mecanismo permanente de 

participação e consulta indígena, a ser constitucionalmente previsto, e 7 abordaram o tema de 

forma tangencial ou não abordaram o tema. 3. Qualitativamente, as contribuições trouxeram 

três principais críticas relacionadas a processos de invisibilização e não escuta de povos 

indígenas. Primeiro, é reportado que povos indígenas não costumam ser ouvidos em espaços 

políticos, ou que quando o são, isso não ocorre de forma efetiva. Outra crítica levantada diz 

respeito a que nem todos os povos indígenas existentes no país são reconhecidos pelo Estado 

chileno, o que muitas vezes ocasiona obstáculos à plena participação. Por fim, as contribuições 

pontuam que não raras vezes não se respeita o procedimento de consulta aos povos indígenas 

nos assuntos que lhes afetem ou que o procedimento não é feito da maneira legalmente prevista. 

Espera-se que o presente estudo contribua com aprendizados, a partir da experiência chilena, 

para que os processos de consulta indígena sigam sendo aperfeiçoados na América Latina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



O PROCESSO DE REPARAÇÃO CONSTITUCIONAL DOS POVOS INDÍGENAS 

ORIGINÁRIOS NA BOLÍVIA 

Letícia Oliveira Benvindo dos Santos 

Vinicius Maia de Almeida 

Andressa Rita Alves de Souza 

A Bolívia é a nação latino-americana com mais golpes registrados. Historiadores estimam que, 

desde sua independência, em 1825, aconteceram 190. Sua Constituição foi reescrita 12 vezes. 

Assim como toda a América Latina, foi utilizada como mero fornecedor de matéria-prima por 

países europeus. Os espanhóis se apoderaram do território indígena no século XVI e utilizaram 

mão de obra escrava dos povos originários para explorar as minas de prata. Mesmo após a 

independência do território, conflitos seguiram. De territórios perdidos a até mesmo ficar sem 

acesso ao oceano. O país também foi construído com grande distanciamento indígena da 

política. Com a Revolução Nacional os indígenas passaram a ter acesso ao voto e a reforma 

agrária trouxe menos insegurança, mas ainda longe de ser o ideal. Foi necessário que a Bolívia 

rearranjasse suas relações de poder historicamente marcadas por um desenvolvimento de matriz 

colonial, sendo o Direito Constitucional um instrumento dessa transformação, em que pese, 

tradicionalmente, os estudos constitucionais possuam raízes nas teorias europeias, com 

perspectivas eurocêntricas introduzidas no seio social devido a colonização e o imperialismo 

que as nações de fora do Cone Sul exerceram nos países sul-americanos. Contudo, uma visão 

surgiu na América Latina propondo um Constitucionalismo Plurinacional, agregando povos 

originários, suas identidades e princípios na composição da Carta Maior, rompendo o imagético 

de um Estado homogêneo de origem europeia. Nesse paradigma, a Constituição da Bolívia de 

2009 é um marco normativo a ser focado. Segundo a Lei Básica, por exemplo, os 36 povos 

originários têm participação ampla em todos os níveis dos Poderes e na economia; existe cota 

para parlamentares oriundos de povos indígenas, que também passarão a ter propriedade 

exclusiva sobre as florestas, direitos sobre a terra e os recursos hídricos de suas comunidades; 

é garantida a equivalência entre a justiça tradicional indígena e a justiça ordinária e a criação 

de um Tribunal Constitucional Plurinacional, com membros eleitos pelo sistema ordinário e 

indígena. O plurinacionalismo defende uma sociedade diversa com status constitucional, 

reconhecendo a participação político-social e jurídica dos povos nativos. Propõe ainda novas 

perspectivas jurídicas e políticas públicas, assegurando as diferentes culturas e modos de vida 

dos habitantes. Diferentes nações formando o mesmo Estado, abarcando as comunidades 

tradicionais na sua construção e sendo parte do poder constituinte originário na busca de uma 

menor desigualdade histórico-social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



O PROTAGONISMO INDÍGENA E A CONSTRUÇÃO DO NOVO 

CONSTITUCIONALISMO LATINO-AMERICANO: A BASE PARA UM 

PENSAMENTO DECOLONIAL 

 

Nayla Chaves Moura Rêgo Thaumaturgo 

 

 

O processo de colonização na América Latina ocorreu com base na visão eurocêntrica de regras 

e princípios tradicionais impostos pelo velho mundo. A imposição de padrões e valores aos 

povos colonizados deu-se, em grande parte, de forma violenta e supressora dos costumes e 

culturas locais. A ideia assimilatoria colonizadora modificou a vida e a liberdade dos povos 

originários latino-americanos, que sofreram um processo de esquecimento e 

marginalização.  Décadas de submissão fizeram esses povos iniciarem um processo de 

retomada de seus direitos fundamentais, no qual a Bolívia e o Equador sinalizaram uma virada 

constitucional com o nascimento do Novo Constitucionalismo Latino-Americano e que 

construiu novas percepções etnológicas, sociológicas e jurídicas.  Na busca pela superação do 

processo histórico opressor, as comunidades tradicionais lançam uma nova ideia onde se 

descarta o viés reducionista e amplia-se a visão multiculturalista, acolhedora das muitas 

identidades da região, desenvolvendo políticas, leis e economias que resgatam o 

desenvolvimento humano. Fez-se necessário abafar o discurso hegemônico em prol do saber 

peculiar e voltado para as situações locais e regionais e para a diminuição da dependência 

socioeconômica imposta. Por isso, este Constitucionalismo é tido como fruto do protagonismo 

indígena, no qual sugere que se desfaça a noção de submissão e resgate-se a autonomia perdida. 

A volta da liberdade, do respeito mútuo entre os povos e do direito de expressão diante de todas 

as frentes que envolvem uma sociedade democrática é essencial para se viver um pluralismo e 

uma racionalidade dos Direitos Humanos e Ambientais que envolvem a América Latina. Essas 

características representam bem a novo movimento constitucional em questão, que também se 

traduz em ações que integram o homem e a natureza por meio de uma visão holística entre os 

povos da terra e da ideia de “bem viver”. O pensamento decolonial liga-se ao giro constitucional 

promovido pelo Novo Constitucionalismo Latino-Americano que, diante da complexidade 

social e das demandas particulares de sua população, evolui para um constitucionalismo 

regional e de mudança das estruturas de poder do Estado, além de romper com a inferioridade 

e amenizar os problemas gerados historicamente. Assim, esses contornos étnicos e plurais 

buscam um novo olhar com para as questões populares, ampliando o exercício da cidadania e 

a realização dos Direitos Humanos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMPROMISSO MAXIMIZADOR, CONSTITUIÇÃO SEGURO E CRISE 

CONSTITUCIONAL 

Alexandre Nogueira Pereira Neto 

 

O resultado dos debates travados na Assembleia Nacional Constituinte resultou na 

maximização de interesses das elites políticas, da sociedade civil e de outros setores da 

sociedade que pretendiam, em um tempo futuro, garantir a sua participação no desenvolvimento 

e nas escolhas dos rumos do País. Por isso, a Constituição de República Federativa do Brasil, 

de 1988 (CRFB/1988), é extremamente complexa e contraditaria, em razão da pluralidade de 

interesses, de crenças e de ideologias que ganharam status constitucional. A diversidade de 

preferências registradas na CRFB/1988 apresenta, portanto, uma característica que a define: a 

constante alteração de seu texto nos seus 32 anos de existência. Assim, a CRFB/1988, em razão 

dos diversos interesses conflitantes registrados em seu texto, detém uma característica de 

“compromisso maximizador” (VIEIRA, 2018). A Constituinte, portanto, “não escapou das teias 

mais estruturantes da cultura política nacional, marcada por um forte corporativismo, 

patrimonialismo e, de maneira mais abrangente, por uma ideologia desenvolvimentista” 

(VIEIRA, 2018, p. 136). O entrincheiramento de demandas no texto constitucional, de acordo 

com Dixon e Ginsburg (2017), se dá em razão da desconfiança das elites políticas no processo 

de redemocratização de um País. À vista disso, constitucionalizam-se uma série de direitos e 

garantias, pois funcionarão como uma espécie de seguro político. Isto é, a própria ordem 

constitucional oferecerá mecanismos jurídicos que servirão de amparo no sentido da diminuição 

dos riscos das elites políticas, porque, nesses casos, haverá limitação e divisão de poder. A 

lógica da constituição seguro serve tanto para as elites políticas que cederão os espaços de poder 

quanto para as elites políticas que formarão a nova maioria. Tal seguro traduz a preocupação 

das constituições contemporâneas que são extremamente extensas e detalhadas, na medida em 

que positivam uma série de interesses conflitantes, sejam de cunho progressista, sejam de cunho 

liberal. Contudo, diante do forte acirramento político entre as elites políticas que direcionam os 

rumos do Estado brasileiro, considera-se que o acordo político entre esses atores e o instrumento 

da constituição como seguro foram interrompidos a partir do golpe parlamentar, com respaldo 

judicial, praticado à Dilma Rousseff, em agosto de 2016. Desse modo, a elite política 

oligárquica e plutocrata, na medida em que se sente ameaçada no contexto político, social e 

econômico, gera instabilidade constitucional, rompimento democrático e erosão da 

CRFB/1988. 

 

 

 

 

 

 

 

 



O DIREITO À EDUCAÇÃO E SEUS CUSTOS NO CONSTITUCIONALISMO 

ANDINO: UMA PROPOSTA COMPARATIVISTA A PARTIR DA TEORIA 

CULTURALISTA E DA CRÍTICA HERMENÊUTICA DO DIREITO  

 

Laerte Radtke Karnopp  

 

A pesquisa tem como objeto o direito constitucional comparado, com enfoque na teoria 

culturalista de Pierre Legrand (2017; 2018) para a leitura do direito estrangeiro, filiada a uma 

teoria crítica do direito comparado, que se opõe à corrente ortodoxo-positivista, de metodologia 

funcionalista, defensora de uma leitura objetivista e da identificação de similaridades entre os 

ordenamentos. A linha a que se associa Legrand recebeu, a partir de 1980, influências de uma 

corrente crítica inaugurada por Günther Frankenberg, em oposição ao positivismo ortodoxo, 

defensor da neutralidade axiológica nos estudos juscomparatistas. Propõe, portanto, uma leitura 

do direito estrangeiro a partir de uma perspectiva culturalista e interdisciplinar, que se opõe a 

uma interpretação objetivista, própria da escola ortodoxo-positivista e, ao mesmo tempo, a uma 

interpretação subjetivista de um sujeito “autônomo, livre e onipotente” (LEGRAND, 2018, p. 

43). Para isto, assenta-se numa hermenêutica a partir de um sujeito situado, dotado de sua 

própria pré-compreensão, forjada pela história e pela tradição, com base no pensamento de 

Heidegger e Gadamer. Esses mesmos autores, que inauguraram a fenomenologia hermenêutica 

e a hermenêutica filosófica, respectivamente, dão sustentação teórica à Crítica Hermenêutica 

do Direito (CHD), fundada por Lenio Streck (2014a; 2014b; 2017a; 2017b), que se assenta na 

tese da pré-compreensão como vetor de racionalidade e promove uma “cruzada” contra 

discricionariedades e decisionismos, como tentativa de superação do esquema sujeito-objeto e 

da leitura/aplicação solipsista do direito, próprio do(s) positivismo(s) jurídico(s). Essa 

coincidência de bases teóricas entre a perspectiva comparativista-culturalista de Legrand e a 

CHD sugere algumas aproximações dessas duas teorias. O presente estudo pergunta por essas 

aproximações e busca identificar os aportes que a CHD pode oferecer para uma leitura não 

objetivista e tampouco subjetivista do direito estrangeiro, o que também constitui o objetivo 

desta pesquisa. Apesar de considerar-se que a teoria culturalista de Legrand não deixa dúvidas 

em relação a uma leitura não objetivista do direito estrangeiro, há maior vagueza quanto aos 

subjetivismos. Assim, conclui-se que a CHD oferece relevantes aportes a essa perspectiva 

teórica, de modo a evitar subjetivismos do pesquisador, que deverá levar a efeito uma 

interpretação a partir das pré-compreensões, oriundas da historicidade e da tradição, e não de 

percepções individuais que levem a uma leitura solipsista. O “método” proposto se destina ao 

desenvolvimento de tese de doutoramento que propõe um estudo comparado das constituições 

andinas, no que se refere ao direito à educação e seus custos, de modo a realçar o contexto 

cultural de todas elas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A EXPERIÊNCIA DO CONSTITUCIONALISMO ANDINO PARA EMERGÊNCIA 

DA LAGOA DA CONCEIÇÃO COMO SUJEITO DE DIREITOS 

 

Francisco Quintanilha Véras Neto  

Rafael Siegel Barcellos 

 

 

A Constituição Federal de 1988 foi o primeiro texto constitucional brasileiro a tratar do direito 

ambiental e da proteção dos recursos naturais, substituindo o antropocentrismo utilitarista do 

meio ambiente por uma concepção antropocêntrica protecionista. Entretanto, a lógica jurídica 

adotada pelo direito pátrio na tutela da natureza manteve, inequivocamente, resquícios do 

pensamento colonizador, no qual os recursos naturais são, ao fim, instrumento de satisfação 

humana. Além disso, o Brasil é refratário a ideia de um pluralismo jurídico, negando 

normatividade às fontes jurídicas não estatais, especialmente aos regramentos vigentes em 

comunidades tradicionais, como os indígenas. De outro lado, rompendo com essa lógica 

europeia e estadocêntrica, baseando-se em um pensamento decolonial, países vizinhos foram 

além na proteção ambiental e encontram-se na vanguarda da tutela jurídica da natureza. As 

Constituições do Equador de 2008, com os direitos da Pachamama e o buen vivir, e da Bolívia 

de 2009, com suma qamaña, promoveram um giro ecocêntrico em seus ordenamentos jurídicos 

e passaram a reconhecer a natureza como sujeito de direitos e a dar voz aos indígenas, 

assegurando, ao menos formalmente, um pluralismo igualitário jurisdicional.  Embora a 

efetivação dos parâmetros epistemológicos inaugurados por essas constituições e a 

concretização de uma nova hermenêutica jurídica ainda sejam desafios a serem ultrapassados, 

é inegável que a adoção desta arquitetura constitucional implica em uma disrupção do 

tradicional modelo econômico exploratório de matizes europeias, trazendo novos atores para o 

debate jurídico-ambiental e resgatando valores histórico-culturais ocultados.  Assim, pretende-

se abordar a possível concretização de uma virada ecológica no direito brasileiro, inspirada na 

experiência constitucional equatoriana e boliviana, notadamente no reconhecimento da 

natureza como sujeito de direitos e na consolidação de um pluralismo jurídico-participativo e 

emancipatório. Para tanto, utilizar-se-á como fio condutor da investigação a Lagoa da 

Conceição, relevante ecossistema situado em Florianópolis que sofre com poluição, 

especulação imobiliária e com a falta de governança ecológica.  A partir dos pressupostos 

teóricos, legais e jurisprudenciais que sustentam a pesquisa, persegue-se a hipótese de que o 

direito brasileiro não confere à questão ambiental a relevância que o tema exige, sendo 

excessivamente adstrito à lógica extrativista e refratário a epistemologias diversas ao padrão 

europeu/antropocêntrico. Porém, novidades promovidas pelo constitucionalismo andino - 

originárias de um horizonte plurinacional e de um pensamento jurídico intercultural e 

decolonial - servem como inspiração para transformação, sopesadas nossas peculiaridades, do 

direito ambiental brasileiro em um verdadeiro direito ecológico para assegurar uma proteção 

jurídica mais eficiente à natureza, notadamente à Lagoa da Conceição.  

 

 

 

 

 

 



ESTADO PLURINACIONAL E A AUTODETERMINAÇÃO DOS POVOS: ANÁLISE 

DO PROCESSO CONSTITUINTE BOLIVIANO  

 

Beatriz Yalyt Matarazo da Silva 

Adriano Nascimento Silva 

 

 

 

O presente artigo visa analisar o novo Constitucionalismo Latino Americano sob a 

perspectiva da autodeterminação dos povos, com o objetivo de relacionar esse novo 

modelo de organização jurídica-política com a luta pela soberania nacional dos povos 

colonizados e super explorados nos países periféricos do capitalismo. A pesquisa parte da 

experiência Boliviana em 2009, o seu processo constituinte e a sua Carta Magna vigente, 

buscando compreender os seus fundamentos, resultados e limitações a partir de uma 

análise concreta da realidade respaldando-se na bibliografia marxiana sobre a questão 

nacional, o nacionalismo e as lutas anti-imperialistas. Por meio da análise de conjuntura, 

bem como revisão do novo constitucionalismo latino-americano e da concepção de 

Estado Plurinacional, busca-se, através do presente trabalho, contribuir com o 

pensamento revolucionário e com o debate acadêmico da respectiva temática tendo em 

vista uma leitura crítica da experiência constitucional boliviana sob a ótica de autores que 

utilizam a metodologia materialista histórico dialética. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DEMOCRACIA MULTINORMATIVA E OS LIMITES DE UMA GRAMÁTICA DE 

REGRAS: UMA GRAMÁTICA SOCIAL SOB UMA PERSPECTIVA DECOLONIAL 

 

Rodrigo da Silva Vernes-Pinto 

 

 

O presente artigo tem como objetivo, a partir dos estudos sobre a multinormatividade 

(RODRIGUEZ 2019, p. 11) em atenção às regulações sociais, identificar as limitações de uma 

interpretação associada à gramática de regras e à aristocracia judicial, assim como, em 

específico, compreender que existem subordinações estruturais e coloniais (BRAGATO 2016) 

a serem combatidas. Também pretende, em especial, estabelecer pontes entre o direito e a 

democracia, aquilatando as lutas de agentes sociais e as suas contribuições para transformações 

emancipatórias (ALLEN 2015), estruturais e institucionais. A existência de minorias políticas 

sistematicamente silenciadas e invisibilizadas, fomenta a imposição de barreiras (YOUNG 

1990, 41) para agência e transformação de situações históricas de subordinação. Logo, a 

propositura de um repensar sobre o alcance democrático de uma tradição eurocêntrica 

institucionalizada passa pela capacidade de se prescrutar os meandros que subjazem estruturas 

discriminatórias em uma perspectiva decolonial (MIGNOLO 2000, 22) como ferramenta de 

análise e propositura de uma democracia multinormativa.  Com a emancipação, a pluralidade 

enseja análises fulcradas em diversidades de vozes normativas (BERMAN 2018, 163), inserta 

em âmbitos comunicativos compartilhados em respeito às diferenças (BERMAN 2018, 181). 

Isso contribui para o desenvolvimento de uma democracia multinormativa atenta aos conflitos 

normativos descentralizados na sociedade (RODRIGUEZ 2019, 94). Para tanto, será utilizada 

a técnica de pesquisa de revisão bibliográfica e a metodologia aqui utilizada é pautada em 

campo metodológico jurídico-científico, o qual permite a problematização das fontes do direito 

estudadas, bem como a inquietação sobre a compreensão e aplicação de conceitos, categorias e 

institutos jurídicos, apontando para transformações de realidades discriminatórias. É o Direito 

conectado à realidade social (XIMENES 2018, 207). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“NOVO” CONSTITUCIONALISMO, VELHOS PROBLEMAS: AUTORITARISMO E 

EROSÃO DEMOCRÁTICA 

 

 

Alexandre de Freitas Carpenedo 

 

O presente trabalho visa à análise de um problema histórico na América Latina e que tem se 

mostrado cada vez mais evidente no Brasil: a falta de consolidação da democracia. Partindo-se 

da situação-problema (“o dito ‘novo’ constitucionalismo latino-americano tem conseguido 

evitar o fenômeno da erosão democrática?”), objetiva-se verificar como a região e suas 

instituições têm buscado manter o valor da democracia. De fato, a região tem como histórico a 

existência de grandes períodos de autocracia, intervalados por breves períodos democráticos, 

os quais, na maioria das vezes, somente surgem no interesse da manutenção das estruturas 

sócio-oligárquicas já vigentes, tendo como protagonista o próprio Estado, ao contrário dos 

processos ocorridos no Norte (“revoluções” vindas de cima ou revoluções passivas 

dependentes). Adotando-se como referenciais principais as bases teóricas de Roberto 

Gargarella (2014 e 2020) e de Waldo Ansaldi e Verónica Giordano (2012), examina-se, 

primeiramente, a tendência ao autoritarismo como forma de exercício de governo. Com efeito, 

chega-se a afirmar que o Estado democrático de direito é que seria o estado de exceção, por 

configurar “uma exceção rara e frágil na longa história da humanidade dominada por regimes 

autoritários e totalitários” (TOSI, 2017, p. 26). Na América Latina, há o agravante de que este 

autoritarismo, além de fazer parte de um passado recente, parece relacionar-se estritamente ao 

seu processo constituinte. Ademais, mesmo os processos de construção e conformação da 

ordem latino-americana, partindo do próprio Estado, serviram como reafirmação do status quo 

e garantia à estabilização de uma ordem social já existente, e não à promoção de rupturas 

revolucionárias pela burguesia. Feito este exame, passa-se a analisar em que consistiria a 

denominada “erosão democrática”, e se, e de que modo, se encontra presente no Brasil. Para 

Cláudio Pereira de Souza Neto (2020), as crises atuais no sistema democrático cada vez menos 

ocorrem por golpes de Estado. Não há rupturas bruscas ou “tanques nas ruas” (p. 29): elementos 

autoritários instituídos aos poucos, de forma gradual, até atingir-se um ponto de não retorno. 

Analisado o fenômeno, busca-se, por fim, verificar de que forma a cultura histórica de 

autoritarismo na região estaria relacionada a este processo erosivo contemporâneo, e se o 

constitucionalismo latino-americano tem, em alguma medida, conseguido obstá-lo. Construído 

pela metodologia indutiva (narrativo-descritiva), a pesquisa é desenvolvida através de obras 

doutrinárias nacionais e estrangeiras, artigos e legislação. 
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FISSURA AO NEOLIBERALISMO: A ORGANIZAÇÃO TERRITORIAL PARA A 

EMANCIPAÇÃO DECOLONIAL 

 

Gabriela Consolaro Nabozny1 

 

RESUMO  

A presente pesquisa analisa a organização territorial como forma de promover ruptura ao 

neoliberalismo, na compreensão de uma racionalidade neoliberal. Isso porque o fortalecimento 

das práticas comunitárias, como superação da perspectiva individualista dominante, indica a 

efetivação de práticas coletivas e emancipatórias, que se direcionam em sentido contrário à 

dinâmica mercadológica. Assim que o estudo pretendeu compreender se as citadas práticas são 

capazes de favorecer significativa mudança estrutural, mesmo sendo operadas em localidades 

específicas, com enfoque no desenvolvimento das práticas na América Latina. A partir de 

pesquisa teórica com preferência a autores latino-americanos, compreendeu-se que a relevância 

de território como vivência organizacional – aliado à compreensão global dos fenômenos - é 

imprescindível na superação do modelo político-econômico vigente, compreendido a partir do 

neoliberalismo e neocolonialismo.  

 

Palavras-chave: Território. Neoliberalismo. Emancipação decolonial.  

 

1 INTRODUÇÃO  

 

A presente pesquisa objetiva analisar se a organização territorial pode simbolizar 

fissura ao neoliberalismo, no sentido de representar uma possibilidade de rompimento 

localizado com a lógica neoliberal, com o fim de desenvolver limitação a este modelo de 

pensamento e organização. Para isso, parte-se do conceito de território de Milton Santos, em 

que “o território é o chão e mais a população, isto é, uma identidade, o fato e o sentimento de 

pertencer àquilo que nos pertence” (2001, p. 96) para observar se a organização das 

potencialidades territoriais representa, sobretudo na América Latina, possibilidade de 

transformação social estrutural, mesmo que se direcione ao fomento de ações locais. 

Por isso no estudo se utiliza da colonialidade em intersecção ao neoliberalismo e, como 

neoliberalismo, entende-se a racionalidade construída a partir da estratégia neoliberal que fez 

fixar intrinsecamente às relações e modos de vida as práticas voltadas ao fortalecimento do 

mercado (DARDOT; LAVAL, 2009, p. 191).  

 
1 Mestranda em Direito na Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), especialista em Direito Penal e 

Processo Penal pela Academia Brasileira de Direito Constitucional (ABDCONST), bacharela em Direito pela 

UFSC. Pesquisadora do Grupo Transdisciplinar em Pesquisa Jurídica para uma Sociedade Sustentável – 

CNPq/UFSC. Bolsista CNPq/UFSC pelo Projeto “Escola de Altos Estudos em Inovações Jurídicas para o Direito 

das Gerações Futuras na América Latina”. 



Assim, a partir de levantamento bibliográfico que prioriza autores latino-americanos e 

discussão interdisciplinar, parte-se do pressuposto de que a lógica neoliberal é reverberada em 

cada um dos territórios sob a dimensão da dominação, que reflete na determinação de ritmos e 

modelos de vivência, e imposição de modos de consumo e produção. Assim, a pesquisa propõe 

visualizar a organização territorial, por meio do fortalecimento das práticas comunitárias, como 

possibilidade de fissura ao neoliberalismo fortalecido pelo exercício da colonialidade do poder.  

Registra-se que os estudos atinentes à organização territorial e emancipação colonial 

foram iniciados em grupo de trabalho do XI Congresso Internacional da ABraSD - Associação 

Brasileira de Pesquisadores em Sociologia do Direito, ao que, a este trabalho, somaram-se as 

pesquisas realizadas acerca do neoliberalismo, sobretudo na disciplina de Pensamento Jurídico 

Contemporâneo, cursada no PPGD/UFSC, além de outras leituras efetuadas.  

Sendo assim, pretende-se compreender a lógica neoliberal e o fomento das suas 

premissas pela perspectiva da colonialidade do poder, para analisar se o fortalecimento das 

práticas territoriais pode representar indicativo de ruptura e início de mudança estrutural. 

 

2 A RACIONALIDADE NEOLIBERAL E A LÓGICA COLONIAL COMO 

INSTRUMENTOS DE DOMINAÇÃO  

 

O enfraquecimento da efetivação e da crença na soberania popular, na potencialidade 

de mudança emanada das pessoas organizadas coletivamente, deu-se devido ao fortalecimento 

da perspectiva individualista, nos indivíduos e nas relações. A partir da concepção do “sujeito 

empresarial/neoliberal”, ou “neossujeito”, como conceituam Dardot e Laval (2016, p. 326-327), 

entende-se que a subjetividade neoliberal se constitui por uma homogeneização do discurso do 

homem em torno da figura da empresa. Assim, tem-se que a moral básica do neoliberalismo se 

caracteriza por todos serem considerados completamente autônomos em suas ações, portanto 

completamente responsáveis pelos resultados decorrentes (PINZANI, 2016, p. 373).   

Nesse sentido, esse sujeito construído a partir da racionalidade neoliberal obedece às 

exigências desse sistema, ao passo que se torna uma entidade em competição, na busca 

constante da maximização dos resultados, exposição a riscos e responsabilidade integral pelos 

fracassos (DARDOT; LAVAL, 2016, p. 328). Uma racionalidade econômica, portanto, tenta 

se impor totalitariamente como a forma de vida padrão, em que os indivíduos são interpelados 

a assumir uma personalidade empresarial para se tornarem empreendedores de si mesmo 

(SANTOS, 2019, p. 8).  



Isso se evidencia com a observância de que praticamente todos os domínios da vida 

em sociedade e pessoal foram tomados por um vocabulário oriundo do campo corporativo 

(SANTOS, 2019, p. 9). Além da constante pressão pela aprovação das pautas relativas à agenda 

política e econômica neoliberal, como as privatizações em larga escala de empresas estatais, 

reformas e alterações legislativas, que constituem a pauta neoliberal (SANTOS, 2019, p. 10). 

Até porque o neoliberalismo também é uma estratégia para governar que almeja reformular as 

despesas públicas a fim de usar extensivamente o poder do Estado para impor a lógica de 

mercado e a moralidade da responsabilidade individual (PINZANI, 2016, p. 381).  

Na concepção neoliberal as fronteiras nacionais são vistas como obstáculos 

desagradáveis para o pleno desenvolvimento da personalidade e da liberdade individual de 

escolha de um estilo de vida (PINZANI, 2016, p. 373). Ao que se desconstrói, inclusive, 

qualquer ligação profunda com a comunidade política e ambiente social, em nome de um direito 

superior à autodeterminação.  

Dessa maneira, mesmo que o conceito de neoliberalismo obtenha definição complexa, 

por ser compreendido de diversos modos, é importante que seja utilizado pela capacidade de se 

constituir como um saber estratégico, como bem afirma Daniel Pereira de Andrade (2019, p. 

213). Para o autor, o termo tem a potencialidade de desfazer o isolamento acadêmico, pois 

dialoga também com as lutas sociais, por ser igualmente utilizado por movimentos e atores 

políticos. Sendo assim, unifica-se o que se deve combater, o que se acredita levar ao 

fortalecimento da construção teórica e prática com objetivo de superação a essa forma de 

organização e pensamento. Para Dardot e Laval (2009, p. 191), o neoliberalismo se constitui 

justamente por uma estratégia que fez fixar às relações as práticas do mercado.  

A importância dessa discussão ganha ainda mais relevância ao se tratar da América 

Latina. Isso porque a difusão terrestre do neoliberalismo, como projeto político e econômico, 

gera uma “tendência geral que aponta para precariedade, insegurança, desemprego e 

subemprego, concentração de renda e repressão política pode ser sentida praticamente em todo 

o mundo”, o que fica ainda mais evidente no Sul Global (SANTOS, 2019, p. 6).  

Por isso se resgata o conceito de colonialidade tratado em intersecção ao 

neoliberalismo, como causa, mas também consequência, em que se “exprime uma constatação 

simples, isto é, de que as relações de colonialidade nas esferas econômica e política não 

findaram com a destruição do colonialismo.” (BALLESTRIN, 2013, p. 99). Ademais, a 

colonialidade é elemento constitutivo do capitalismo, ao que opera em todos os planos, meios 

e dimensões, materiais e subjetivos, da existência social (QUIJANO, 2010, p. 73).  



Nesse sentido, tem-se que o eurocentrismo construiu a concepção de que “a população 

do mundo se diferenciava em inferiores e superiores, irracionais e racionais, primitivos e 

civilizados, tradicionais e modernos”. (QUIJANO, p. 75). O pensamento moderno ocidental 

constitui sistema de distinções visíveis e invisíveis, e tudo aquilo que é produzido como 

inexistente é excluído de forma radical “porque permanece exterior ao universo que a própria 

concepção aceite de inclusão entende como sendo o Outro” (SOUZA SANTOS, p. 23).  

Diante disso, entende-se que a dominação causada pela racionalidade neoliberal se 

intensifica ainda mais na realidade brasileira, sendo que se compreende ser a dominação 

absoluta uma realidade, evidenciada com efusão nas/para as populações vulneráveis. Inclusive 

o trabalho, que, em sua forma precarizada, passa a ter o objetivo de recuperar as formas 

econômicas, políticas e ideológicas da dominação efetivada pelas classes dominantes 

(ANTUNES, 2009, p. 233).  

Com a compreensão de que alguns locais são mais afetados do que outros, observa-se 

que, a partir do território, o panorama de dominação apresentado faz o espaço geográfico ganhar 

novas características e definições. Uma vez que a eficácia das ações está estreitamente 

relacionada com a sua localização, pois “os atores mais poderosos se reservam os melhores 

pedaços do território e deixam o resto para os outros” (SANTOS, p. 79), tanto no contexto 

global, quanto nacional. O espaço geográfico não apenas revela o transcurso da história, como 

indica a seus atores o modo de nela intervir de maneira consciente (SANTOS, p. 80). O que se 

evidencia, como dito, pela análise da dinâmica internacional, ao contrastar os países do Norte 

e do Sul, mas também nas cidades, regiões e núcleos urbanos.  

Além disso, reafirmam-se as estratégias de dominação das classes, países e forças 

dominantes, por meio dos instrumentos de coerção presentes tanto no que se entende como 

lógica neoliberal quanto colonial, o que enfraquece as possiblidades de organização territorial 

e reafirmação da soberania popular. Afinal, segundo Pinzani (2016, p. 378), nesse contexto é 

impossível pensar – muito menos tornar práticas – conceitos como solidariedade, cidadania ou 

responsabilidade social. Isso porque, como afirma o professor, não existe uma realidade mais 

ampla, na qual os indivíduos devem se sentir confortáveis e ser integrados para desfrutar de 

direitos específicos. Pelo contrário, tudo o que se tem são indivíduos que enxergam nos outros 

adversários ou obstáculos ao pleno gozo da sua própria liberdade (PINZANI, 2016, p. 378).  

 

 

3 A POTENCIALIDADE DA AMÉRICA LATINA COMO LUGAR DE 

EMANCIPAÇÃO  



 

O que separa territórios dominantes e dominados transforma as experiências das 

localidades exploradas como sub-representações do modelo colonizador. Nesse não-lugar de 

existências e espaços, “uma vasta gama de experiencias desperdiçadas, tornadas invisíveis, tal 

como os seus autores, e sem uma localização territorial fixa” (SOUZA SANTOS, p. 25). A 

disposição geográfica construída pelo neoliberalismo é também uma repressão cognitiva, que 

suprime o que é entendido como menos importante, porque colonizado. Nesse sentido que o 

Brasil foi atingido pela homogeneização imposta, que ocorre(u) como descreve Ailton Krenak 

(2019, p. 11): “a ideia de que os brancos europeus podiam sair colonizando o resto do mundo 

estava sustentada na premissa de que havia uma humanidade esclarecida que precisava ir ao 

encontro da humanidade obscurecida, trazendo-a para essa luz incrível”.  

Ao tratar sobre a juventude negra brasileira e o desemprego, Lélia Gonzalez (2020, p. 

45), inicia o escrito ao expor a face contemporânea da questão apresentada por Krenak e afirmar 

que “o capitalismo industrial monopolista impede o crescimento equilibrado das forças 

produtivas em regiões subdesenvolvidas”. A autora aponta ainda que o Brasil é exemplo dessa 

dinâmica, uma vez que caracterizado pela “dependência econômica neocolonial – exportação 

de alimentos e de matéria-prima para as metrópoles do capitalismo internacional – juntamente 

com a permanência de formas produtivas anteriores e a formação de uma massa marginal”. 

Sendo assim, para a superação da racionalidade neoliberal, inflamada pela lógica 

colonial impregnada nos sistemas e relações e imposta pelos (neo)colonizadores, é necessária 

a criação de novos pensamentos, uma outra reunião de práticas e conceitos que provoquem 

fissuras na concepção exploratória. Para Dardot e Laval (2016, p. 402):  

 

O governo dos homens pode alinhar-se a outros horizontes, além daqueles da 

maximização do desempenho, da produção ilimitada, do controle 

generalizado. Ele pode sustentar-se num governo de si mesmo que leva a 

outras relações com os outros, além daquelas da concorrência entre “atores 

autoempreendedores”. As práticas de “comunização” do saber, de assistência 

mútua, de trabalho cooperativo podem indicar os traços de outra razão do 

mundo.  

 

Extrai-se dessa análise, portanto, que a organização popular que contesta a soberania 

imposta é capaz de gerar desestabilizações, ou seja, fissuras, em modos de exploração firmes e 

potencializados pela financeirização das relações. A potência da América Latina nessa 

discussão emerge em virtude de não apresentar apenas grandes índices de desigualdade, mas 

porque justamente os países inseridos nestes panoramas são aqueles em que são cada vez 

maiores as barreiras econômicas, financeiras e fiscais e a ampliação dos movimentos dos 



monopólios. Como registra Maristella Svampa (2019), as disputas hegemônicas pelas terras, 

pela dominação do pensamento, dos sistemas e corpos, ocorrem sempre em desfavor das 

populações pobres e vulneráveis. 

Assim que se extrai que o desenvolvimento do capitalismo foi diferenciado no 

continente, onde primeiro foi identificada a violência do esquema colonial/imperial moderno. 

Além de que os “os latino-americanos migrantes possuem outras relações de colonialidade por 

parte do novo império estadunidense, mesmo tendo sido colônia” (BALLESTRIN, 2013, p. 96). 

Por isso “a decolonização é um diagnóstico e um prognóstico afastado e não reivindicado pelo 

mainstream do pós-colonialismo, envolvendo diversas dimensões relacionadas com a 

colonialidade do ser, saber e poder.” (BALLESTRIN, 2013, p. 108). Dito isso, evidente que o 

lugar da América Latina nessa discussão deve ser rememorado, destacado e direcionado para 

encaminhar as conclusões.  

Sendo assim, se a intenção é a superação da lógica de dominação e exploração que é 

preconizada pelo neoliberalismo e fortalecida pela colonialidade do poder, é necessário o 

desenvolvimento da capacidade coletiva de formação de novos imaginários de existência. Isso 

porque “o ‘princípio do comum’ que emana hoje dos movimentos, das lutas e das experiências 

remete a um sistema de práticas diretamente contrárias à racionalidade neoliberal e capazes de 

revolucionar o conjunto das relações sociais” (DARDOT; LAVAL, 2016, p. 9).  

 

4 FORTALECIMENTO TERRITORIAL PARA SUPERAÇÃO DA LÓGICA 

NEOLIBERAL  

 

No panorama apresentado que situa a sociedade em um contexto geral que reproduz e 

admite uma lógica neoliberal em todas as relações, mas apenas nas ações macro operadas pelo 

Estado ou pelo mercado, a disposição direcionada apenas à análise global não se mostra como 

suficiente. Isso porque as relações precisam ser restauradas, reestruturadas e redirecionadas 

para que não impere mais a racionalidade que impele as existências à competição, ao 

individualismo, à acumulação de capital e todas as mazelas decorrentes desses eixos – como a 

degradação ambiental e a estrutura social racista e patriarcal.  

Afinal, “encurtar distância é a práxis. É um agir para o outro como outro; é uma ação 

ou atualidade que se dirige à proximidade. A práxis é isto e nada mais: um aproximar-se da 

proximidade.” (DUSSEL, 1977, p. 23). A reflexão e o condicionamento para a transformação 

necessitam, portanto, da aproximação aos territórios marginalizados, que ainda hoje sofrem os 

colonialismos do poder.  



Por isso o território é conceito central nessa construção, como termo que transcende o 

mero espaço de terra, mas se liga à construção cultural e organizacional que o povo emprega 

no local que ocupa.  Assim, revela “parte da esfera do vivido, das práticas ou, como enfatizava Milton 

Santos, do “uso” do território – mas um uso que se estende bem além do simples valor de uso, compreendendo 

também um expressivo valor simbólico” (HAESBERT, 2020, p. 76).  

Assim, a conceituação de território, principalmente com o objetivo de sugerir alternativas para as 

desigualdades sociais, vai além da associação clássica a um espaço de terra ou às delimitações estatais, mas se 

expande ao transitar por diversos âmbitos das existências (HAESBERT, 2020, p. 76). Com ligação visceral à 

“defesa da própria vida, da existência ou de uma ontologia terrena/territorial, vinculada à herança de um modelo 

capitalista extrativista moderno-colonial de devastação e genocídio” (HAESBERT, 2020, p. 76).  

Nesse sentido, território é resistência. Organização territorial, fortalecimento do comunitário, impulso 

às ferramentas que garantam a soberania dos povos, significam resistir e construir modelos que superam as 

limitações impostas pelo sistema dominante. Por isso “na América Latina o território é lido frequentemente no 

diálogo com os movimentos sociais, suas identidades e seu uso como instrumento de luta e de transformação 

social.” (HAESBERT, 2020, p. 76). E se faz extremamente importante tal conceituação para que não se reproduza 

a tendência de analisar o território nas ciências sociais apenas para afirmar o enfraquecimento, mas sobretudo para 

valorizar a relevância da discussão (HAESBERT, 2014, p. 26). Além de que o fomento de tais ideais se alinha à 

necessidade de que “os novos motores da economia devem girar em torno da solidariedade, da reciprocidade, da 

complementariedade, das harmonias e da relacionalidade” (ACOSTA; BRAND, 2018, p. 136).  

Engana-se, entretanto, quem entende que essa assertiva é limitada e analisa pequenas 

porções do espaço sem se preocupar com mudanças estruturais. Isso porque os lugares “são, 

pois, o mundo, que eles reproduzem de modos específicos, individuais, diversos. Eles são 

singulares, mas são também globais, manifestações da totalidade-mundo, da qual são formas 

particulares.” (SANTOS, 2001, p. 112). Nesse passo, “uma mudança social efetiva passa por 

debilitar o domínio dos sistemas antigos, minar sua hegemonia e desarticular várias de suas 

regras e instituições” (SOLÓN, 2019, p. 185).  

Organizações territoriais, portanto, que se estruturam nos caminhos que oferecem os 

movimentos sociais, por meio de identificação do pertencimento entre as pessoas e a 

consequente organização para efetivação de seus ensaios, são instrumentos de mudança 

sistêmica. Se não dessa forma, “os territórios tendem a uma compartimentação generalizada, 

onde se associam e se chocam o movimento geral da sociedade planetária e o movimento 

particular de cada fração, regional ou local, da sociedade nacional.” (SANTOS, 2001, p. 79).  

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 



O interesse no tema apresentado iniciou-se a partir da observância das práticas 

emancipatórias reproduzidas pelos movimentos populares e organizações comunitárias, haja 

vista que a prática indica que representam efetivas maneiras de serem elaboradas lógicas de 

existência e relações que não reproduzem a dinâmica neoliberal reforçada pela colonialidade. 

A partir do estudo teórico, pode-se observar que a conceituação de território com a relevância 

que detém na vivência concreta não é a mais reproduzida, bem como que por vezes as 

experiências reais não são abordadas da perspectiva teórica, ao que se afastam as possibilidades 

existentes de transformação social daquelas produzidas apenas no plano da teoria.  

Por outro lado, autores latino-americanos trabalham as potências do espaço geográfico 

da América Latina com a valorização adequada das possibilidades que representa, ao que se 

torna viável a análise da efervescência do território organizado como forma de ruptura com a 

lógica neoliberal. Assim que se torna possível a ciência de que as ações locais, com fundamento 

em compreensões globais dos fenômenos, podem representar ferramentas de rompimento com 

a lógica reproduzida pelas culturas hegemônicas.  

Compreendeu-se, assim, que o conceito de território como vivência e fortalecimento 

das práticas comunitárias ocupa espaço central na superação do modelo vigente, ora situado a 

partir do neoliberalismo e neocolonialismo. Principalmente porque a organização territorial 

representa alternativa aos autoritarismos conservadores que fazem reafirmar o sucateamento 

dos direitos das populações mais vulneráveis, negacionismos ambientais e desconstrução de 

ideais públicos. Embora, logicamente, não representem soluções únicas para este fim.  

Apresentou-se, portanto, essa potencialidade como um caminho de construção, que 

não exclui a continuidade das lutas pela efetivação dos direitos já estabelecidos formalmente, 

mas ainda não integralmente cumpridos. A constatação se dá no sentido de que é preciso pensar 

e efetivar, com urgência, essa via, tendo em vista o cenário de depredação constante dos direitos 

sociais vivido no Brasil atualmente. Nesse sentido, entende-se que a compreensão do conceito 

de território como vivência e o fortalecimento das práticas comunitárias ocupa espaço central 

nas tentativas de superação do modelo exploratório vigente, o que deve ser efetivado com afinco 

para a construção de outras razões de mundo, que não a neoliberal.  
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Introdução 

A presente pesquisa está sendo realizada em nível de Mestrado no Programa de Pós-

Graduação da Universidade Federal de Pelotas. 

O estudo debruça-se sobre a análise acerca da efetividade do direito social à moradia 

para mulheres assentadas na periferia da cidade de Bagé/RS e os seus reflexos no acesso a 

outros direitos sociais, tendo por fundamentação teórica a literatura especializada sobre direito 

à moradia e os estudos decoloniais e feministas. 

Neste trabalho o foco está direcionado a um grupo de mulheres, que acessou o direito à 

moradia por meio de um processo de luta e resistência junto ao MTD – Movimento dos 

Trabalhadores e Trabalhadoras por Direitos. Na época esse grupo de trabalhadoras e 

trabalhadores, além de pleitear por emprego e renda, também se empenhou na busca por 

moradia, de forma no ano de 2004, vinte famílias foram assentadas em lotes de terras 

localizados na zona periférica da cidade de Bagé. 

Após interações com algumas dessas mulheres, percebeu-se a importância e a riqueza 

de seus conhecimentos, vivências e demandas, concluindo-se pela necessidade de 

aprofundamento dos estudos, na finalidade de valer-se dessas informações, como meio para a 

construção de um conhecimento outro, acerca do direito à moradia e o alcance do mesmo na 

concretização de outros direitos sociais. Proporcionando assim, reflexões sobre a sua 

efetividade, a partir da realidade e das experiências de mulheres periféricas e subalternizadas.  

Esta pesquisa mostra-se relevante, oportuna e singular.  
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Pelotas. 
3 Doutora em Direito/UFSC, Professora na Faculdade de Direito e no Programa de Pós-graduação em Direito, da 

Universidade Federal de Pelotas, RS. 



Portanto, relevante porque tem a pretensão de analisar o direito social à moradia no 

âmbito da sua efetividade e como vetor para o acesso a outros direitos sociais, tendo como lastro 

os saberes e resistências de um grupo de mulheres assentadas, no intuito de tornar visíveis suas 

formas de compreensão e interação com o direito fundamental à moradia, o que se compreende 

que poderá vir a colaborar para torná-lo mais próximo da realidade de grupos sociais 

normalmente excluídos desse direito. Além disso, trata-se de um estudo importante porque 

possibilita também, partindo do acesso à moradia por essas mulheres, verificar as suas relações 

com outros direitos sociais, proporcionando o desenvolvimento de uma orientação para a 

elaboração de políticas públicas na área de habitação no município de Bagé/RS, visando à 

inclusão de grupos invisibilizados, em especial as mulheres. 

Outrosssim, e não menos importante, trata-se de uma pesquisa oportuna, pois os dados 

obtidos por meio dessa pesquisa servirão como base fundamental, para elaboração de um 

projeto que visa promover os direitos das mulheres e dar sustentação às assentadas para o 

desenvolvimento de trabalho e renda, a partir de suas vivências e experiências junto à terra 

ocupada.   

Para demonstrar a singularidade da pesquisa nos estudos no Brasil, é importante referir 

foi realizada consulta no Catálogo de Teses e Dissertações da CAPES, e após a aplicação de 

filtros de pesquisa chegou-se ao número de 174 trabalhos, compreendendo-se que apenas 03 

estariam mais próximos da linha de pesquisa deste projeto. No entanto, nenhum deles tratava 

sobre o processo de resistência e luta para o acesso à moradia por mulheres, tampouco, tratavam 

do direito social à moradia em termos de efetividade e como base para o acesso a outros direitos 

sociais.  

O problema de pesquisa é apresentado por meio de duas indagações, quais sejam, o 

acesso à moradia por mulheres assentadas na periferia da cidade de Bagé/RS proporcionou-lhes 

o efetivo direito social à moradia? Na opinião das entrevistadas, isso refletiu na promoção de 

outros direitos sociais? 

Tendo em vista que esta pesquisa encontra-se em fase de elaboração, de início, as 

proposições apresentadas são na direção de que a participação no movimento social por 

moradia, que culminou no assentamento dessas mulheres e suas famílias, proporcionou-lhes a 

garantia de um local para residir, contudo, acredita-se que não tenha se efetivado na 

integralidade o direito social à moradia, considerando os aspectos legais e sociais que o 

conformam. Ademais se compreende que ainda que essas mulheres possam, por meio da 

habitação, ter acessado outros direitos sociais isso não as alcançou da mesma forma e nem 



quanto a sua efetivação, o que se acredita restará melhor percebido a partir das vivências e 

experiências trazidas pelas mesmas quando das entrevistas. 

Novamente é importante ressaltar que o presente trabalho por estar sendo desenvolvido 

poderá exigir alterações, mas até o presente momento seus objetivos específicos se 

desenvolvem dentro dos seguintes parâmetros, inicialmente buscar-se-á estudar do ponto de 

vista social e jurídico, no âmbito brasileiro, a teoria do Direito Social à Moradia, especialmente 

considerando as raízes coloniais e patriarcais da distribuição de terras no Brasil. Em segundo 

momento intenta-se compreender, por levantamento bibliográfico e estudos decoloniais, os 

fundamentos sociais para a existência de movimentos sociais pelo direito à moradia e o 

protagonismos das mulheres nesses movimentos no Brasil. Por fim, verificar a partir das 

vivências e experiências das entrevistadas, mulheres em assentamentos rururbanos na periferia 

da cidade de Bagé/RS, a forma como se deu o acesso à habitação, a efetivação do direito social 

à moradia e os reflexos disso na concretização de outros direitos sociais. 

No âmbito da metodologia utilizada, cabe destacar que o estudo será desenvolvido tendo 

por base o método científico de abordagem indutivo, porque parte-se de um estudo de caso 

realizado com um grupo particularizado e específico de mulheres, para buscarem-se as 

informações e fundamentações prováveis para explicar as hipóteses apresentadas. O método 

auxiliar será o empírico, pois a observação/investigação se dará de forma prática com as 

mulheres assentadas. As técnicas de pesquisa serão a bibliográfica, que se constitui da 

identificação da bibliografia, localização do material, reunião do material compilado, 

fichamentos, análise e interpretação dos fichamentos. A pesquisa de campo, por sua vez, que 

ocorrerá, por meio de entrevistas, com questionários semiestruturados direcionados, 

inicialmente, a 07 (sete) mulheres, que participaram do MTD, assentadas e que permanecem 

vinculadas ao seu lote. A abordagem será qualitativa e o tratamento dos dados será por meio da 

análise de conteúdo, porque o trabalho tem a pretensão de dedicar-se à investigação e 

compreensão de fatos sociais, que para responder ao problema apresentado exigem um 

aprofundamento no esclarecimento das informações e situações apresentadas pelas 

entrevistadas.  

 

Breves reflexões sobre a origem e classificação dos Direitos Fundamentais4 

 
4Como destacado antes, o presente estudo encontra-se em fase de desenvolvimento, portanto, nesse 

momento a intenção é apresentar os fundamentos teóricos que serviram de base para a 

construção do projeto de pesquisa, e que em alguma medida servirá como base para a 

elaboração do primeiro capítulo da Dissertação, contudo, convém ressaltar que ainda 



Neste primeiro momento a intenção é colocar o leitor em contato com os parâmetros 

históricos e sociais que serviram de fundamento para o surgimento do que hoje conhecemos 

como direitos fundamentais, ainda que isso seja realizado de forma modesta e sem a pretensão 

de esgotar o tema.   

Dessa forma e seguindo Joaquim Herrera Flores (2009, p. 31-33), os direitos humanos 

em seu conteúdo basilar é o conjunto de lutas pela dignidade, “cujos resultados, se é que temos 

o poder necessário para isso, deverão ser garantidos por normas jurídicas, por políticas públicas 

e por uma economia aberta às exigências da dignidade”.  

Sendo assim, é possível considerar que os direitos fundamentais abordam aqueles 

inerentes ao ser humano (direitos humanos), formalizados pelo ordenamento constitucional dos 

Estados, os quais condizem com as necessidades básicas da pessoa humana e que uma vez 

atendidas garantem a sua dignidade (RIBEIRO; SPAREMBERGER, 2014). 

Por uma questão pedagógica e, portanto, no sentido de propiciar uma melhor 

compreensão sobre o surgimento e evolução dos direitos fundamentais, optou-se por empregar 

a classificação doutrinária de gerações ou dimensões dos direitos fundamentais, contudo, não 

se pode deixar de trazer a luz à lúcida e mais do que atual elaboração de Flores, quando refere 

que 

[...] já não podemos falar de duas classes de direitos humanos: os individuais 

(liberdades públicas) e os sociais, econômicos e culturais. Só há uma classe 

de direitos para todas e todos: os direitos humanos. A liberdade e a igualdade 

são as duas faces da mesma moeda. Uma sem a outra nada são (FLORES, 

2009, p. 68). 

 

Desta feita e realizadas essas ponderações, passa-se a seguir ao estudo direcionado aos 

fatores que influenciaram no surgimento dos direitos fundamentais e a sua classificação.  

A compreensão de que os homens têm direitos naturais que são anteriores a qualquer 

forma de sociedade política, consolidou-se a partir do século XVIII na esteira da Declaração de 

Virginia de 1776 e da Declaração Francesa de 1789, materializando reivindicações históricas, 

principalmente no que se refere às liberdades e à dignidade humana. Dessa forma, o processo 

que originou esses novos direitos intrínsecos ao ser humano, ainda que fortemente impregnado 

dos ideais da burguesia liberal e da “doutrina do jusracionalismo”, também está ligado à estreita 

conexão com as transformações da sociedade (WOLKMER apud BOBBIO, 2013, p. 124-125). 

 

estão sendo realizados estudos, leituras e fichamentos, logo, poderão ser acrescentadas 

outras referências teóricas que não constam do texto, bem como poderão ocorrer 

alterações no decorrer do trabalho.  



A Revolução dos Estados Americanos insurgidos contra a coroa inglesa culminou com 

a Declaração de Virgínia, documento que afirmou a independência das treze Colônias e 

solidificou a ideia de "declarar" os direitos que todos os seres humanos, só pelo fato de terem 

nascido já possuíam. A Revolução Francesa, outro movimento de insurgência, nesse caso, 

direcionada à monarquia absolutista francesa e que levou a sua derrocada, teve como um de 

seus frutos a elaboração da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, apresentando 

como ponto central o conceito de liberdade, possivelmente, uma reação às violações e 

arbitrariedades cometidas pelo regime absolutista (SILVA, 2005, p. 544-545). 

Assim, a partir desses dois marcos históricos é possível trabalhar a ideia do surgimento 

dos direitos fundamentais de primeira dimensão ou geração. 

Portanto, quando se pensa em direitos fundamentais de primeira dimensão, o foco está 

direcionado aqueles direitos que garantem à pessoa um campo de liberdade de atuação sem 

ingerências estatais ou de particulares (SILVA, 2005, p. 547). Tratam-se, assim, de direitos 

intrínsecos à individualidade, “tidos como atributos naturais, inalienáveis e imprescritíveis”, 

são os direitos civis e políticos, relacionados “à liberdade, à igualdade, à propriedade, à 

segurança e à resistência às diversas formas de opressão” (WOLKMER, 2013, p. 127). 

No que tange à segunda dimensão ou geração dos direitos fundamentais, de acordo com 

Ingo Sarlet (2012) compreendem os direitos que exigem do Estado uma conduta positiva na 

realização da justiça social e que se caracterizam, ainda hoje, por outorgarem aos indivíduos 

direitos a prestações sociais estatais, como a assistência social, a saúde, a moradia, a educação, 

o trabalho, etc., revelando uma transição das “liberdades formais abstratas” para as “liberdades 

materiais concretas”.  

Para ilustrar o contexto histórico e social que constituiu o pano de fundo para o 

surgimento da segunda dimensão dos direitos fundamentais, Wolkmer (2013, p. 128) refere-se 

à eclosão do processo de industrialização e os sérios problemas de cunho social e econômico 

que atingiram em cheio o ocidente entre o final do século XIX e início do século XX. Presentes 

também nesse contexto a evolução do capitalismo, inicialmente, de natureza concorrencial 

acaba por transfigurar-se em um sistema financeiro monopolista, bem como as dificuldades 

enfrentadas pelo Estado Liberal, que possibilita o surgimento do modelo de Estado do Bem-

Estar Social. Ademais, há que se observar que é nessa conjuntura que surgem também, as 

correntes de pensamento socialistas, anarquistas e reformistas. 

Em certa medida ratificando esse entendimento, Virgílio Afonso da Silva (2005, p. 548) 

também remete ao século XX a origem dos direitos fundamentais de segunda dimensão e cita 



como marcos importantes, as Constituições do México de 1917 e da Alemanha de 1919 

(Weimer). 

Dando sequência ao estudo proposto, convém referir que há também, segundo a doutrina 

uma terceira dimensão/geração de direitos fundamentais e de acordo com o professor Antônio 

Carlos Wolkmer (2013, p. 130-131), o conjunto de mudanças sociais que emergiu das últimas 

décadas, aliado à ampliação da força dos sujeitos coletivos e a diversidade na forma de ser em 

sociedade, acabou por impulsionar o surgimento de outros direitos, os quais nas palavras dele 

podem ser inseridos na chamada terceira dimensão dos direitos fundamentais. 

Assim, nessa dimensão estão localizados os direitos que abarcam na sua essência a 

solidariedade e têm como base a fraternidade, portanto, se está a falar, por exemplo, do direito 

à paz, ao desenvolvimento, ao patrimônio comum da humanidade e ao meio-ambiente, ou 

melhor, são aqueles que se destinam a proteção de grupos humanos, tendo como característica 

a titularidade coletiva ou difusa e estão vinculados “as novas reivindicações fundamentais do 

ser humano”, geradas pelas guerras e impactos tecnológicos, entre outros (SARLET, 2012).  

Na concepção de Silva (2005, p. 551-552) esses direitos trazem como maior problema, 

a sua indefinição, pois não contam com titularidades definíveis como ocorre com as dimensões 

anteriores, logo, essa imprecisão conceitual poderia gerar um problema que costuma ser 

caracterizado como a "vulgarização dos direitos fundamentais".  

Para acrescentar, vale notar que segundo Ingo Sarlet (2012) haveria uma tendência de 

reconhecimento de uma quarta e quinta dimensões de direitos fundamentais. Citando Paulo 

Bonavides, refere que essas novas dimensões seriam o resultado da globalização dos direitos 

fundamentais, logo, a quarta dimensão seria composta pelos direitos à democracia (direta) e à 

informação, bem como pelo direito ao pluralismo, enquanto a quinta dimensão seria composta 

pelo direito à paz. 

De outro lado, Wolkmer (2013, p. 131-132) alude que os direitos de quarta dimensão 

despontam no final do século XX e projetam grandes e desafiadoras discussões e são aqueles 

que possuem uma vinculação direta com a vida humana, ou melhor, ligados “à biotecnologia”, 

“à bioética” e “à regulação da engenharia genética”. Já a quinta dimensão segundo o autor, seria 

um reflexo da “transição paradigmática da sociedade industrial para a sociedade da era virtual”, 

portanto, “direitos advindos das tecnologias de informação (internet), do ciberespaço e da 

realidade virtual em geral” (WOLKMER, 2013, p. 133). 

Assim sendo, com suporte nas ponderações realizadas é possível perceber que em cada 

época houve a evidência de certos direitos relacionados à exigências ou necessidades que 

refletem a contemporaneidade do contexto social, na relatividade e pluralidade dos agentes 



sociais, o que de alguma forma permite dizer que a realidade que se apresenta diariamente, 

pressupõe uma certa constância no aparecimento desses “‘novos’ direitos de natureza 

individual, social e metaindividuais” (WOLKMER, 2013, p. 133). 

 

Os Direitos Fundamentais Sociais no atual ordenamento constitucional brasileiro: breves 

ponderações acerca da origem, fundamentação e conteúdo do direito à moradia 

Considerando os textos constitucionais anteriores, é possível observar que a Carta 

Política de 1988, ainda que mantenha um perfil “republicano-liberal, individualista, analítico e 

monocultural”, mostra-se a mais progressista diante da inegável ampliação do rol de direitos 

fundamentais e suas garantias, reflexo das lutas sociais. Além disso, consagrou a implantação 

de algumas perspectivas pluralistas em distintas áreas de ação, no âmbito religioso, filosófico, 

político e cultural (WOLKMER, 2011, p. 151-152). 

No cenário constitucional recente, os direitos sociais encontram-se consagrados no 

artigo 6º, que disciplina que “são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, 

a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à 

infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição” (BRASIL, 1988). 

Assim, o que se pode inferir é que os direitos sociais encontram seu lugar no 

ordenamento jurídico contemporâneo, sobretudo, no texto constitucional, como uma base 

protetora aos indivíduos, com a finalidade de lhes garantir a existência e manutenção de sua 

vivência.  

Todavia, como bem destacado por Ingo Sarlet (2011), respaldar um direito fundamental 

a um conjunto de prestações suficientes tão somente para assegurar a existência humana seria 

um entendimento reducionista, porque uma vida com dignidade pressupõe a ideia vinculada ao 

que se tem designado de “uma vida boa”. 

A partir desses apontamentos iniciais e compreendendo a moradia como um direito 

fundamental ao ser humano e vinculado a sua dignidade, passa-se a um estudo particularizado 

trazendo alguns aspectos acerca da sua origem, fundamentação e conteúdo.  

De início, apresentam-se algumas referências históricas de cunho jurídico que 

evidenciam uma concepção da moradia enquanto direito. Nesse sentido, as Constituições do 

México de 1917 e da Alemanha de 1919 são exemplos, pois em ambas a moradia já despontava 

como um elemento de base social e fundamental. A Constituição de Weimar, no seu artigo 155 

atribuía ao Estado o dever de regulamentar o uso e parcelamento do solo para fins habitacionais 

(VIANA, 2000, p. 544). Por sua vez, a Carta Mexicana no seu Título I, incluiu no art. 4º, 



parágrafo 3º, o direito à moradia digna a ser assegurado pelo Estado (ANDRADE, 2021, p. 

393). 

No âmbito internacional, na Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 

(ONU) houve, pela primeira vez, a consideração dos assim denominados direitos econômicos, 

sociais e culturais, figurando entre eles a moradia. A par disso, o direito à moradia acabou por 

ser reconhecida de forma expressa em diferentes tratados e outros documentos de cunho 

internacional, um deles, o Pacto Internacional dos Direitos Sociais, Econômicos e Culturais de 

1966, inclusive ratificado e incorporado pelo direito interno brasileiro (SARLET, 2009/2010, 

p. 08-09). 

Tendo em conta essa análise, cabe ainda mencionar dois documentos internacionais 

bastante importantes no que se refere ao tema do direito à moradia. O primeiro deles é a 

Declaração de Vancouver sobre Assentamentos Humanos – Habitat I de 1976, na qual restou 

garantido que “a moradia adequada constitui-se em um direito básico da pessoa humana”. O 

segundo trata-se da Declaração de Istambul de 1996, que resultou na assim denominada 

Agenda Habitat II5, considerado como o documento mais completo sobre essa matéria, sendo 

o Brasil signatário do mesmo o que certamente refletiu no reconhecimento, proteção e inserção 

da moradia no nosso ordenamento jurídico e na condição de um direito fundamental social 

(SARLET, 2009/2010, p. 11). 

Cymbalista, Nakano e Rolnik, (2011, p. 128-129) afirmam que é possível situar a partir 

da década de 1980, um amadurecimento no discurso em torno da política urbana como reflexo 

do processo de redemocratização do país, tendo como base as articulações em torno dos 

movimentos sociais, especialmente, os de luta por moradia, o que ensejou o surgimento do 

Movimento Nacional pela Reforma Urbana. Esse Movimento, entre outros, procurava 

influenciar na discussão sobre políticas públicas habitacionais dentro de um contexto de 

inclusão e, por isso, entre as propostas elaboradas havia a de criação de um novo marco 

regulatório para a política urbana. 

A mobilização que antecedeu à Carta Política de 1988 resultou na Emenda Popular da 

Reforma Urbana6, encaminhada ao Congresso Constituinte em 1988, pelo Movimento Nacional 

 
5Relatório da Delegação do Senado Federal destinada a participar da Conferência das Nações Unidas sobre 

Assentamentos Humanos Habit-2, realizada em Stambul (Turquia), no período de 03 a 14 de junho de 1996. 

Disponível em: https://legis.senado.leg.br/sdleg-

getter/documento?dm=4129750&ts=1594013016199&disposition=inline 
6A proposta de emenda popular escrita pelo Movimento Nacional pela Reforma Urbana contou com a participação 

de seis entidades nacionais: Articulação Nacional do Solo Urbano (ANSUR), Federação Nacional dos Arquitetos 

(FNA), Federação Nacional dos Engenheiros, Coordenação Nacional das Associações de Mutuários do BNH, 

Movimento em Defesa do Favelado, Instituto dos Arquitetos do Brasil, e ainda o apoio de 48 entidades estaduais 

e locais (JUNIOR; UZZO, 2015, p. 2.).  

https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=4129750&ts=1594013016199&disposition=inline
https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=4129750&ts=1594013016199&disposition=inline


pela Reforma Urbana, propiciando a inclusão do capítulo de Política Urbana na Constituição – 

artigos 182 e 183 (CYMBALISTA; NAKANO; ROLNIK, 2011, p. 130). 

Segundo Serrano Junior (2011, p. 12-13) a positivação no sentido de tornar a moradia 

um direito fundamental ao ser humano garantiria uma “reforçada proteção jurídica”. Nos termos 

do parágrafo 1º, do artigo 5º da Carta de 1988, percebe-se que na condição de uma garantia 

fundamental reveste-se de autoaplicabilidade, ou seja, é uma norma que não depende da 

intervenção do legislador infraconstitucional para produzir seus efeitos. Além disso, constitui-

se em um direito imune a qualquer ato que vise a sua revogação ou abolição, mesmo que por 

emenda constitucional, uma vez que está amparado pela cláusula pétrea, por força do artigo 60, 

parágrafo 4º, inciso IV do texto constitucional. 

No entanto, é importante que se diga que esse aspecto, se assim podemos dizer, da 

autoaplicabilidade das normas definidoras de direitos e garantias fundamentais não significa 

caráter absoluto e imune, portanto, o direito fundamental à moradia pode entrar em colisão com 

outros direitos fundamentais. O que poderá ocasionar restrições ao mesmo, mas isso não 

significa que possa ser simplesmente negado, porque “restrição não significa neutralização. Há 

sempre um cerne, um núcleo irredutível: o mínimo existencial” (SERRANO JUNIOR, 2011, p. 

14-15). 

Assim, sem ignorar posições doutrinárias diversas “[...] é na dignidade da pessoa 

humana que reside o fundamento primeiro e principal e, de modo particular, o alicerce de um 

conceito material dos direitos fundamentais”. Portanto, não há como não admitir que os direitos 

fundamentais de segunda dimensão, nesse caso, o direito social à moradia, seja na condição de 

um direito de defesa ou prestacional, configure-se em uma exigência e concretização da 

dignidade da pessoa humana” (SARLET, 2009/2010, p. 14). 

Portanto, seguindo as reflexões apresentadas compreende-se que o direito à moradia 

está respaldado na própria existência humana e dentro de limites resguardados pela dignidade. 

Ao mesmo tempo, essas ponderações nos conduzem a indagar sobre o conteúdo desse direito 

social à moradia, sendo que ao analisar o texto constitucional, mais especificamente, os termos 

do artigo 6º, percebe-se que não há uma menção qualificadora ou caracterizadora dessa 

moradia. 

Contudo, se consideramos que a dignidade humana abarca os direitos fundamentais, não 

há como desconhecer que a categoria moradia engendra em seu conteúdo a garantia aos 

 
 

 

 



indivíduos de uma proteção adequada, em harmonia com uma existência digna, sem deixar de 

lado o olhar atento às especificidades e conjunturas que conformam a realidade social do país. 

Sendo que não é outra a compreensão no âmbito internacional, pois em diversos documentos 

dessa ordem muitos, inclusive, ratificados pelo Estado brasileiro é possível identificar a 

primazia da dignidade humana no tocante à essência desse direito. 

Por exemplo, se analisarmos o Anexo 8 do Comentário Geral n. 4 do Comitê sobre os 

Direitos Econômicos, Sociais e Culturais da ONU7, verifica-se claramente essa compreensão. 

No item 7 do mencionado documento consta que esse direito não deveria ser interpretado de 

forma restrita, no sentido de ser pensado apenas como um teto sobre as cabeças das pessoas ou, 

meramente como uma mercadoria. 

No mesmo passo, de acordo com o artigo II, item 2.4 da Carta Mundial pelo Direito à 

Cidade – que trata da função social da cidade e da propriedade urbana, no desenvolvimento e 

implantação de políticas urbanas –, o interesse social, cultural e coletivo deve preponderar sobre 

o direito individual de propriedade e sobre os interesses especulativos8. 

Porém, nunca é demasiado relembrar que esses critérios precisam estar abertos ao 

acolhimento das existências, vivências, saberes e práticas locais, não podemos esquecer que a 

nossa história é de dominação cultural e intelectual, o conteúdo é sempre repassado pela Europa 

ou pelos Estados Unidos e não seria diferente no que se refere à organização das cidades 

(MARICATO, 2015, p. 13). 

Outrossim, seguindo nessa lógica compete grifar que tendo o direito à moradia na ordem 

constitucional interna, um caráter de “fundamentalidade material” e um liame claro com a 

dignidade da pessoa humana, não é difícil visualizar que em algumas circunstâncias haverá uma 

preponderância sua em relação ao direito de propriedade (SARLET, 2009/2010, p. 17-18).  

Entretanto, é preciso ter em conta que ainda que a moradia e a propriedade possam ser 

consideradas direitos autônomos e sem disposição hierárquica, não há como ignorar que o 

contexto histórico mundial e nacional da propriedade lhe alçou a um lugar de destaque, e até 

porque não dizer, “sagrado como representação de poder e status social”, ainda hoje o direito 

de propriedade está impresso na noção de poder sobre a terra (BERNARDI; MEDA, 2019, p. 13-

15).  

   

Considerações sobre a divisão de terras no Brasil e suas raízes coloniais e patriarcais  

 
7Comitê sobre os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais da ONU (CESCR). Disponível em: 
http://www.dhnet.org.br/direitos/sos/moradia/trabalhohabitacaopronto.html. Acesso em: 14 de abril de 2021.  
8CARTA MUNDIAL PELO DIREITO À CIDADE. 2007. Disponível em: https://www.suelourbano.org/wp-

content/uploads/2017/08/Carta-Mundial-pelo-Direito-%C3%A0 Cidade.pdf. Acesso em: 08 de julho de 2020. 

http://www.dhnet.org.br/direitos/sos/moradia/trabalhohabitacaopronto.html


O convite ao leitor agora, é no sentido de refletir sobre a divisão de terras no Brasil, mas 

isso não poderia ser realizado sem um olhar atento e firme para as suas origens coloniais e 

patriarcais, o que inexoravelmente reverbera na formação e construção do contexto da moradia 

até os dias atuais. 

De acordo com Marcos Alcino de Azevedo Torres (2010, p. 13), a história do Brasil do 

ponto de vista territorial inicia com um “paradoxo”, porque antes mesmo de sua “descoberta” 

em 1500 o território já pertencia à coroa portuguesa por força de um tratado com a Espanha e 

reconhecido pela Igreja.  

As primeiras embarcações portuguesas que em terras brasileiras ancoraram, trouxeram 

homens brancos que aqui encontraram povos indígenas organizados em aldeias autônomas, 

“dando os primeiros passos rumo ao que podemos chamar de uma revolução agrícola, 

superando assim a condição paleolítica, tal como ocorrera pela primeira vez, há 10 mil anos 

com os povos do velho mundo” (RIBEIRO, 1995, p. 31). 

A chegada dos europeus ao território que hoje conhecemos como América Latina, os 

colocou em contato com uma realidade muito distante das suas, eram costumes, rituais 

religiosos, sociedades próprias e “‘corpos ‘exóticos’” (HENNING apud TORRES, 2016, p. 99).  

A relação dos povos nativos com a terra era diferente, sobre ela mantinham “a posse 

mansa e pacífica (ressalvada a disputa entre as tribos)” e dela retiravam aquilo que fosse 

necessário para a sua subsistência (TORRES, 2016, p. 5). 

A concepção desses povos indígenas era de que a terra, a água e o ar eram sagrados e 

disponíveis a todos, e nesse contexto "reproduzia-se a vida e se encontravam seus antepassados, 

não sendo passível sua alienação”. Portanto, a posse sobre a terra era exercida pelas famílias, 

obedecendo à distribuição feita pelos chefes das tribos (HENNING apud COLAÇO, 2016, p. 

99).   

Assim, tomando em conta essa diferença de concepções entre o homem branco e 

europeu – que tinha interesse na propriedade privada – e os povos indígenas com sua 

cosmovisão própria, entra em ação o projeto colonizador, de forma que espanhóis e portugueses 

pudessem impor seus saberes, práticas e, inclusive, a forma de relacionar-se com a terra e, 

assim, concretizar seu projeto de exploração. 

Thais Luzia Colaço e Eloise Silveira Petters Damásio (2012, p. 23) destacam que 

[...] os padrões de conhecimento eurocêntricos que permitiram a classificação 

dos seres humanos foram estabelecidos primeiro em nome da teopolítica do 

conhecimento e depois da egopolítica; tais formas de conhecimento atuaram 

de maneira a subalternizar outros saberes. Os saberes que não partiam dessa 

perspectiva de conhecimento foram considerados como “mitos” e “lendas” ou 

como “saberes tradicionais” e saberes locais”. 



 

A coroa portuguesa, inicialmente não tinha ambições por conquista de territórios, não 

contava com um contingente populacional elevado, na realidade o que impulsionou seus 

esforços de navegação foi o comércio, além disso, o movimento expansionista iniciado pela 

Igreja Católica na Idade Média – as Cruzadas –, que da mesma forma foi estimulada muito por 

interesses econômicos. Ademais, a Igreja exercia um papel forte e de influência junto às 

monarquias euro-ocidentais, a ponto de firmar a doutrina de que o universo era um domínio 

divino, consequência natural da criação de Deus. Dessa forma, a compreensão vigente na Idade 

Média era de que o “‘domínio territorial do mundo’’’ era algo dado por Deus, por meio de seus 

representantes na terra, os quais tinham o direito de distribuí-las (TORRES, 2010, p. 6-9). 

Partindo dessa concepção, vale consignar que a teopolítica do conhecimento surge do 

encontro entre os povos indígenas e os europeus, sendo que a percepção religiosa sobre esses 

povos fica clara a partir do Debate de Valladolid9, os povos originários por muitos não eram 

considerados humanos e por outros, ainda que humanos incapazes, e por isso, necessitavam ser 

conduzidos à salvação pela igreja (HENNING, 2016, p. 100-101).  

A egopolítica, conhecimento que passa a ocupar o lugar da teopolítica surge com o 

iluminismo, “não havendo uma quebra de paradigma entre as duas, mas apenas uma alteração 

no interior do mesmo padrão, o ego passa a substituir o teo”. Dessa forma, a partir da máxima 

do “saber universal”, a Europa mantém sua posição hegemônica de enunciação do 

conhecimento, consolidando seu domínio em relação ao “outro” (os povos colonizados), 

mantendo seus saberes “subalternizados” e o “controle dos territórios invadidos” (COLAÇO; 

DAMÁZIO, 2012, p. 40).  

Assim, na América Latina estabeleceu-se o “primeiro espaço/tempo de relações de 

poder, que atingiram proporções universais” e que foi edificada com base em uma hierarquia 

racial e com forte controle sobre os recursos e bens resultantes do trabalho, visando o comércio 

internacional (HENNING, 2016, p. 103). 

Em face disso, torna-se bastante fácil visualizarmos toda a dinâmica que foi sendo 

estruturada, desde a ideia de um colonialismo do “ser”, mas também do “saber” e do “poder”, 

 
9Debates travados entre Juan Ginés de Sepúlveda, que compreendia que os indígenas eram bárbaros e, portanto, 

não pertenciam à humanidade, que era reservada apenas aos cristãos e europeus. Do outro lado, estava Bartolomé 

de Las Casas, que se posicionava como um defensor da causa indígena, questionando sua condição de bárbaro, 

mas num sentido de que a Igreja deveria atuar para protegê-los e conduzi-los à salvação e, por sua vez, concordava 

com o que denominava de “guerra justa”, apenas no caso de guerra contra os cristãos, impedimento à propagação 

da doutrina cristã e no caso de confisco de bens cristãos. Somando-se a essa perspectiva, “a discussão sobre o 

‘direito das gentes’” proposta por Francisco de Vitória, que incluiu nesse debate questões morais acerca do regime 

colonial de escravidão e a forma desumana e cruel com que eram tratados os indígenas (HENNING, 2016, p. 100-

101). 



que subjugou o “outro” (indígena) que não cabia dentro dos padrões estabelecidos pelo homem 

branco europeu, o qual impôs a sua forma de conhecer como única possível e determinou como 

sua a terra invadida, extraindo suas riquezas naturais e usando a força de trabalho escrava dos 

povos nativos e depois dos africanos, para produzir bens que lhe possibilitaram mais riqueza e 

poder. 

Trazendo a análise novamente para o contexto brasileiro, Portugal temendo perder o 

controle do território conquistado foi obrigado a empreender esforços, para concretizar a 

colonização da abissal extensão territorial. A ganância por terras e a concessão das sesmarias10 

originou os grandes latifundios, o que refletiu diretamente na diminuição ou perda total de 

espaço pelos povos originários. Dessa forma, os conflitos com os colonizadores foram 

aumentando na mesma proporção da expansão colonial, principalmente com relação àquelas 

tribos que se mostravam mais resistentes à dominação das terras em que viviam e que uma vez 

vencidas perdiam totalmente a sua posse (TORRES, 2010, p. 32-37). 

Torres (2010, p. 43) tratando sobre a chegada das primeiras levas de africanos escravos 

ao Brasil, refere que isso teria ocorrido lá pelos idos de 1532 nas “capitanias de São João 

Vicente e de Pernambuco”. Eles aportavam em terras brasileiras, na condição de meras 

mercadorias. Os escravos indígenas ainda que fossem capturados com mais facilidade, pois 

nativos, tinham mais êxito nas fugas, eram difíceis de serem contidos e não eram considerados 

bons agricultores. Já a escravização dos povos africanos era legalmente permitida e útil, pois 

geravam impostos e possibilitaram a implantação das lavouras de cana de açúcar e 

posteriormente, de café e algodão, uma vez que contavam com técnicas de cultivo mais 

aprimoradas, proporcionando maior lucro para seus proprietários.  

À vista disso, foi construindo-se uma narrativa assentada na ausência de capacidade 

intelectual da “etnia negra”, eram impedidos de frequentar e estar em determinados locais, suas 

 
10O Rei de Portugal, Dom João III, fez doações das terras da Colônia, na forma de grandes glebas, denominadas 

Capitanias Hereditárias, por esse sistema foi loteado todo o litoral do Brasil, na área admitida entre Portugal e 

Espanha pelo Tratado de Tordesilhas. Quatorze foram as capitanias [...]. 

A doação de cada Capitania era feita através de dois documentos distintos: a Carta de Doação e a Carta Foral. 

Cada um dos donatários passava a ser o representante do Rei de Portugal na Capitania. 

Através da Carta de Doação o donatário recebia a posse da terra. Não era ainda a propriedade no sentido em que a 

conhecemos hoje, porque, o donatário poderia usar a terra, torná-la produtiva; transmitir seus direitos pela sucessão 

aos filhos; porém, não podia vendê-la. Podia, entretanto, doar sesmarias aos cristãos que quisessem colonizá-las e 

defendê-las. 

Pela Carta Foral, estava autorizado a exercer toda a espécie de poder, em nome do Rei [...]. 

O sistema de Capitanias rendia ao Reino vinte por cento dos metais e das pedras preciosas descobertos, além de 

dar o monopólio do comércio das especiarias, açúcar e madeira do Pau Brasil, além de representar o Reino de 

Portugal na ocupação efetiva e na defesa da terra [...]. 

A partir das Capitanias se instituíram as doações de sesmarias aos colonizadores. [...]. O doador das sesmarias [...] 

tinha o direito de receber 10 por cento dos bens produzidos na terra [...] (KICH, 2004, p. 17-18). 



indumentárias complementavam esse universo que procurava defini-los como seres inaptos 

(HENNING, 2016, p. 105). 

Portanto, “negros” e “índios” constituíam parte de um passado primitivo, do qual o 

branco não fazia parte e assim, foram eleboradas formas de evitar a mistura do sangue 

possibilitando 

[...] às elites remontar sua genealogia até as famílias nobres europeias. Ainda 

que resultassem raras as linhagens em que não houvesse participação de 

índios, mestiços ou negros, o que importava não era, de fato, uma “brancura 

do sangue”, mas a apresentação social nestes termos, ou seja, um estilo de vida 

publicamente vivenciado, distinto da população “nativa” (HENNING apud 

CASTRO-GÓMEZ, 2016, p. 105). 

 

Luciana Ballestrin (apud QUIJANO, 2013, p. 101) destaca, que a colonialidade é um 

ponto específico e organizador do padrão mundial de poder capitalista, e para isso utilizou-se 

da “construção da diferença, da superioridade e da pureza de sangue da raça branca”, criando 

uma categorização e hierarquização dos povos, que surge “com o descobrimento e invenção da 

América”.  De forma que, a raça, o trabalho e o gênero constituem-se nas três esferas mais 

importantes dessa classificação, sendo nelas que as “relações de exploração, dominação e 

conflitos estão ordenadas”.  

Complementando essas reflexões, Camilla de Magalhães Gomes (2018, p.75) menciona 

que na associação entre raça, sexo e gênero, no marco da colonialidade, há mais do que 

estereótipos, em outras palavras, há um processo em que se nega a certos corpos o componente 

cultural, racional e relacional, portanto, passam a constituir corpos destituídos de gênero, desejo 

e sexualidade, para tão somente contarem com o sexo (instinto e impulso).  

O abuso sexual das mulheres indígenas e negras (escravizadas) pelo colonizador era 

algo corrente e naturalizado. No que tange a primeira, contribuiu para o estabelecimento da 

mestiçagem11. Já as mulheres negras, como também trabalhavam nas plantações e nos moinhos 

de cana, assim como nas lidas domésticas, nos domínios da casa-grande, seu contexto era de 

total subjugação, portanto, submetidas ao controle masculino, inclusive dos seus senhores, 

tornando-se presas fáceis para todo o tipo de violência sexual (STOLKE, 2006, p. 19-20). 

O código de identificação e classificação social sistematizado na sociedade colonial 

marcou o gênero e influenciou a experiência das mulheres, pois a posição social era 

determinada pela origem do sujeito, a norma reprodutiva vigente era o casamento entre parentes 

 
11É inadequado o uso do termo miscigenação para relação sexual entre colonos europeus e a população indígena 

nos dois primeiros séculos após a conquista porque, como mostro mais abaixo, a categoria moderna de ‘raça’, e 

portanto a ideia da mistura ‘racial’ a que a miscigenação se refere, só aparecem no início do século XVIII 

(STOLKE, 2006, p. 19). 



(homens e mulheres) do mesmo status social, o que garantia legitimidade da prole, pureza do 

sangue e a honra social. Percebe-se, desse modo, que a elite colonial reproduzia na colônia o 

código de honra da metrópole (STOLKE, 2006, p. 29-30).  

Desta feita, a narrativa construída é aquela em que de um lado estão as mulheres brancas, 

frágeis, puras, ligadas ao âmbito doméstico e à maternidade, como a imagem do desejável e do 

ideal e do outro lado, do “não desejado” e do “não ser”, as mulheres negras e indígenas, as quais 

era negado o gênero, sendo possuidoras tão somente do sexo (GOMES, 2018, p.75-76). 

Todavia, um fator importante a ser grifado é que mesmo diante desse quadro de 

discriminações de gênero, sempre houve mulheres que precisaram dedicar-se ao trabalho fora 

da esfera doméstica, provavelmente, pelas desigualdades sociais, tendo que contribuir para a 

subsistência de suas famílias, o que fica claro a partir do dado trazido por Ana Carolina Julio e 

Olga Maria Boschi de Oliveira (2019, p. 19):  

[...] a maior parte das mulheres sempre trabalhou. “Suas trajetórias no mundo 

do trabalho não se iniciaram na pós-abolição, no pós-guerra ou nos anos 1970. 

[...] Em 1872, elas representavam 45,5% da força de trabalho”.  

 

Dessa forma, percebe-se que o contexto do Brasil colônia revela um poder sobre a terra 

exercido majoritariamente por homens, europeus e brancos, que dispunham de certa condição 

em termos de capital para fazer frente às condições impostas pela metrópole. 

Em 07 de setembro de 1822, instaura-se um novo sistema de governo, o país torna-se 

independente de Portugal e constitui-se em um império por meio de uma monarquia hereditária, 

com a promulgação em 1824 da primeira constituição brasileira (KICH, 2004, p. 21-22).     

O governo imperial solicita, em meados do ano de 1842, à Seção dos Negócios do 

Império do Conselho do Estado, que fosse desenvolvida uma proposta de reforma legislativa 

no que tange às sesmarias e à colonização. Assim, em 18 de setembro de 1850 é publicada a 

denominada Lei de Terras12, disciplinando juridicamente o direito de propriedade, seguindo o 

modelo liberal, portanto, um direito em termos absoluto, exclusivo, perpétuo e incondicional, 

delineando os contornos para que a terra viesse a tornar-se uma mercadoria, concepção que até 

os dias atuais perdura (TORRES, 2010, p.73 a 75). 

A sociedade que vai consolidando-se no País, após a abolição da escravidão em 13 de 

maio de 1888 traz consigo duas questões não resolvidas a contento: 

 
12Lei n. 601/1850, dispõe sobre as terras devolutas no Império, e acerca daquelas que eram possuídas por titulo de 

sesmaria, sem preenchimento das condições legais; bem como por simples titulo de posse mansa e pacifica; e 

determinou que, medidas e demarcadas as primeiras, fossem elas cedidas a titulo oneroso, assim para empresas 

particulares, como para o estabelecimento de colônias de nacionais e de estrangeiros, autorizado o Governo a 

promover a colonização estrangeira na forma que declarada. De acordo com o artigo 1º da mencionada Lei: “Ficam 

prohibidas as acquisições de terras devolutas por outro titulo que não seja o de compra” (BRASIL, 1850). 



[...] as relações agrárias arbitradas pelo patriciado rural, mediante a Lei de 

Terras (1850), profundamente restritiva ao desenvolvimento da chamada 

“agricultura familiar”; e uma lei de libertação dos escravos que nada regula 

sobre as condições de inserção dos ex escravos na economia e na sociedade 

pós-abolição (JACCOUD, 2005, p. 31). 

 

Assim, vemos uma sociedade de grandes latifúndios e poucos homens e mulheres 

incluídos no mercado de trabalho, que entra no século XX carregada pela desigualdade de 

possibilidades e uma imensa maioria de agricultores/as “não-proprietários”  e trabalhadores/as  

urbanos/as não inseridos na “economia mercantil da época”. Ademais, por tudo que já se 

mencionou, a relação que se constitui entre os/as não proprietários/as e a terra no Brasil, se 

traduz numa realidade permeada pela exclusão e a violência (JACCOUD, 2005, p.31-32). 

 

Considerações Finais 

O direito à moradia nos termos do ordenamento constitucional pátrio encontra-se 

situado, no Título dos Direitos e Garantias Fundamentais, no Capítulo II, que trata dos direitos 

sociais e como visto é um direito que se encontra vinculado à dignidade humana, um dos 

fundamentos da República Federativa do Brasil, portanto, podemos dizer que estamos diante 

de um direito atrelado ao princípio da igualdade, que exige do Estado uma atuação positiva na 

sua concreção. Além disso, está ligado a uma concepção que é de garantia a uma existência 

digna, o que por sua vez nos conduz ao entendimento de que não se trata apenas de um teto 

para viver, mas que há uma série de outros aspectos que necessitam ser sopesados quando se 

pensa na sua efetivação. 

A herança colonial e escravista que estruturou as bases para a edificação da sociedade 

brasileira, além de outros inúmeros resultados, contribuiu sobremaneira para as questões ligadas 

à moradia.  

A especulação imobiliária e a financeirização das políticas públicas nesse campo, são o 

motor que alimentada esses conflitos sociais de ordem fundiária, que são um fato real e 

constante no campo e nas cidades brasileiras, o signo da forma desigual de distribuição e acesso 

à terra que hoje se apresenta dessa forma, mas que na realidade se perpetua no tempo como 

decorrência de uma sociedade que se mantém por séculos priorizando o capital em detrimento 

do ser humano, legitimando alguns e deslegitimando muitos. 
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MULHERES EM MIRADA DECOLONIAL 

 

Eliada Mayara Cardoso da Silva Alves13 

Dulce Mari da Silva Voss14  

Maria Cecília Lorea Leite15 

 

Fendas na escuridão 

 

Essa carne dura, endurecida pela vida, 

embrutecida pelos brutos, duros.  

Menina, moça, mulher,  

quanto essa carne endureceu  

para ter que suportar tamanha dor,  

dores e horrores.  

Uma carne que dia após dia  

se endurecia, se fechava, se calava.  

Dura a carne virou pedra.  

Dura a dor se fixou em minha carne.  

Carne dura, fechada, calada.  

Essa carne que se contraiu  

de tanta dor de falso dissabor.  

Uma alma pura e doce e tão dançante  

e alegre e cantarolante,  

o seu brilho forte e belo  

de tão cálido e amarelo  

já cegava os arredores. (...) 

Me salve ó mãos amigas, fortes e sábias!  

Me ajudem a arrancar essas pedras  

que estão encravadas em minha dura carne.  

Que eu possa leve, novamente devir. 

Adriana Maimone Aguilar16 

 

 

Entre forças capturadas, fendas a abrir, rasgar as vendas de toda a escuridão que nos 

cega, tramas que prendem nossas vozes, nossos corpos, desejos, movimentos, por mais sutis 

que pareçam aos olhos, ouvidos e lábios dos inimigos que insistem em nos silenciar. E que, 

juntas, possamos alargar e multiplicar fluxos de pensamentos outros, inundando de coragem 

tantas mulheres, inventando vidas outras, passos soltos, mesmo que tímidos e cambaleantes, de 

uma nova dança…  

 
13 Doutoranda em Educação pela Universidade Federal de Pelotas/RS/Brasil. E-mail: eliadamayara@hotmail.com 
14 Professora Associada da Universidade Federal do Pampa Bagé/RS/Brasil. E-mail: dulce.voss@gmail.com 
15 Professora Associada da Universidade Federal de Pelotas/RS/Brasil. E-mail: mclleite@gmail.com 
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Cada mulher pelo mundo afora, precisa prestar atenção às batidas de seu próprio 

coração, sentir o ar que penetra em suas narinas e enche de vida seus pulmões, arrancar da sua 

garganta a grito que desperta o sono do mundo a ecoar pelos quatro cantos da Terra.  

É essa fé que nos faz, dizer e acreditar na força que nos move ao desconhecido como 

pesquisadoras e mulheres que se percebem enredadas, desde as infâncias, nas práticas de 

assujeitamento dos corpos e da vida de mulheres. Mas que não desistem de inventar vidas 

outras. 

Assim, apoiadas nos estudos aqui trazidos, procuramos oferecer uma mirada mais 

complexa dos discursos que produzem o sujeito mulher nas contingências históricas, políticas, 

sociais e culturais em que capturas e desvios são experimentados pelas próprias mulheres. Com 

isso, esperamos multiplicar forças em adesão aos movimentos decoloniais, mover corpos 

embalados pela vida que nos passa, atravessa e transborda.   

Segundo Deleuze e Guattari (2012) as mulheres, enquanto “devir-minoritário”, 

apresentam condições de possibilidade para transformações genuínas da existência. Devimos 

outra coisa quando uma nova forma de sentir, de experimentar e de viver se envolve na nossa, 

assombrando-a e fazendo-a fugir. A questão que se coloca é: escapar das estruturas sociais de 

dominação para agenciar novos desejos, novas subjetividades, outras formas de pensar e sentir 

a vida.  

Enquanto pesquisadoras do campo das ciências humanas devemos assumir tal 

compromisso ético-estético e político de descolonização do poder, do ser e do saber herdados 

da tradição científica moderna, seu projeto civilizatório, societário e cultural herdado do 

colonialismo europeu e norte-americano, que estabeleceu a imagem de um humano 

antropocêntrico e ocidentalizado como categoria natural, universal e transcendental, cuja 

referência central é a figura do homem - branco, cristão, capitalista. 

Vontade de verdade que está impregnada em nossos corpos e insiste em capturar desejos 

e potências vitais. É nesses tempos de recrudescimento brutal da colonialidade neoconservadora 

que surgem os movimentos decoloniais, reacendendo debates e produções teóricas voltadas à 

construção de novas perspectivas e estratégias de luta.    

Tempos que exigem a intensificação do combate às relações desiguais de gênero, 

produzidas ao longo da história nas culturas ocidentais e que demarcam a própria formação e 

funcionalidade das instituições modernas disciplinadoras, associadas às tecnologias 

biopolíticas e necropolíticas que capturam subjetividades e, no regime capitalístico 

contemporâneo. 



Para fazer frente ao inimigo comum: o capitalismo financeirizado contemporâneo 

instaurador do Estado neoliberal e neoconservador , determinado a destruir todas as conquistas 

democráticas e republicanas, dissolver e erradicar da cena os movimentos insurgentes, se faz 

necessário a criação de redes solidárias entre os movimentos sociais, revitalizar as lutas que, 

nas últimas décadas, garantiram a implementação de políticas públicas, com foco nos direitos 

sociais coletivos e individuais das mulheres.  

É preciso, também, investir em (des)educar mulheres sujeitadas aos códigos morais 

apreendidos na família, na escola e na vida social, que as tornam incapazes de quebrar as 

amarras que as enclausuram nos espaços domésticos e na lida diária do cuidado com os filhos 

e os maridos. Mulheres cujos corpos dominados, por muitas vezes violados por conta de uma 

educação machista e que seguem reforçando sua posição de subalternidade. Acreditamos que é 

possível quebrar os silenciamentos e a educação dos corpos femininos que nos ensinam a 

perceber e viver o gênero e a sexualidade na condição de silenciamento, o que nos diz o que 

falar, sobre o que calar, o que mostrar, o que esconder, quem pode falar. Desnaturalização dos 

processos de subjetivação que capturam nossos corpos. 

Procuramos mostrar que as desigualdades de gênero foram historicamente construídas 

pelas práticas educativas que mantêm mulheres cativas da lógica cis heteronormativa e 

patriarcal, mediante interpelações constantemente repetidas e reiteradas no seio das sociedades 

colonizadas pelo pensamento e a política calcada em padrões de moralidade e normalidade. O 

resultado de tais processos é percebido pelos privilégios que subjetividades consideradas 

normais desfrutam na ordem estabelecida, o que se desdobra, muitas vezes, na disseminação e 

banalização da violência contra mulheres, com maior incidência quando a desigualdade de 

gênero está associada aos marcadores étnico-raciais, geracionais e de vulnerabilidade social.  

Tecnologias de controle biopolítico e necropolítico que imprimem aos corpos e vida das 

mulheres a objetivação cerceadora de novas formas de vida para despotencializá-las (ROLNIK, 

2018). 

 

A perversidade da escuridão colonial 

 

No Brasil, a colonização europeia se deu a partir do modelo civilizatório europeu e 

eurocêntrico que acarretou a imposição de culturas, valores, costumes, credos, idiomas dos 

colonizadores e o genocídio de enormes contingentes de populações colonizadas. Colonialidade 

que gerou resistências dos povos originários e das comunidades tradicionais. Colonização que 

também favoreceu o domínio sobre os corpos das meninas e moças dos povos indígenas e se 



manteve presente com a escravidão negra, à medida que mulheres negras cativas eram 

frequentemente abusadas sexualmente pelos senhores brancos, além de servirem como 

cozinheiras, amas de leite, arrumadeiras na casa grande das fazendas e escravas nas plantações, 

juntamente com os homens negros. Escravidão que impôs castigos físicos, morais e culturais à 

negros e negras habitantes das senzalas, instrumentalização que coisificava a vida de inúmeros 

contingentes populacionais arrancados brutalmente das terras africanas, como dito por 

Mbembe: 

 

Uma relação desigual é estabelecida ao mesmo tempo em que é afirmada a 

desigualdade do poder sobre a vida. Esse poder sobre a vida do outro assume a forma 

de comércio: a humanidade de uma pessoa é dissolvida até o ponto em que se torna 

possível dizer que a vida do escravo é propriedade de seu senhor. Dado que a vida do 

escravo é como uma ‘coisa’, possuída por outra pessoa, sua existência é a figura 

perfeita de uma sombra personificada. (2019, p. 29-30). 

 

Segundo o autor a escravidão colonial permitiu a formação de terror, política de 

crueldade e abuso, concatenados entre si como prática de biopoder que se assentava na teoria 

do racismo que estabelecia a raça branca como superior as demais. A racionalização racial 

impedia os casamentos mistos, legitimava a esterilização forçada e até mesmo o extermínio dos 

povos vencidos no mundo colonial (MBEMBE, 2019). 

A escravidão indígena e negra no Brasil colonial sob a égide do domínio da Europa 

Ocidental nas colônias africanas e americanas é uma evidência da imposição do modelo 

civilizatório eurocêntrico e do exercício biopolítico de governo da vida e da morte das 

populações colonizadas. O racismo funciona como tecnologia a permitir o exercício de um 

necropoder: 

 

De fato, a condição de escravo resulta de uma tripla perda: perda de um ‘lar’, perda 

de direitos sobre seu corpo e perda do estatuto político. Essa tripla perda equivale a 

uma dominação absoluta, uma alienação de nascença e uma morte social (que é a 

expulsão fora da humanidade). (MBEMBE, 2019, p. 27). 

 

As necropolíticas estendem-se desde a colonização aos tempos contemporâneos em que 

a soberania eurocêntrica segue agindo por meio das guerras de ocupação e gera a degradação 

humana em diversas regiões do planeta. A exemplo disso, Mbembe (2019) cita a Guerra de 

Kosovo, entre sérvios e  albaneses, nas quais as tecnologias de destruição em massa se 

aprimoram pelo uso de mísseis, bombas de fragmentação e asfixiantes, destruição de pontes, 

rodovias, contaminação das águas e controle das populações civis. Essa sofisticação das 

políticas de morte, empregadas com as guerras causam danos persistentes que acarretam a 



continuidade do exercício de colonização dos corpos mesmo depois que os conflitos bélicos 

terminam. Como mostra o autor ao escrever sobre a recomendação do aborto às mulheres 

grávidas em Kosovo, dois anos após o fim da guerra.  

Portanto, o racismo se configura como uma tecnologia necropolítica adotada desde o 

século XV e que se mantém ativa durante os séculos posteriores. No caso das Américas, a 

segregação racial se inicia com a chegada dos europeus que garantem a captura dos povos 

colonizados mediante a violação e a violência dos corpos definidos e posicionados como 

inferiores: indígenas, negros/as, mestiços/as. 

De acordo com Quijano (2005), o domínio colonial e a consequente captura e violação 

dos corpos se tornou possível pela imposição da figura racializada do “Outro” e decalcada sobre 

aqueles que não eram considerados civilizados, o que justificaria a exploração direta dos corpos 

dos povos ameríndios e africanos pela cor da pele.  

 

O vasto genocídio dos índios nas primeiras décadas da colonização não foi causado 

principalmente pela violência da conquista, nem pelas enfermidades que os 

conquistadores trouxeram em seu corpo, mas porque tais índios foram usados como 

mão de obra descartável, forçados a trabalhar até morrer. (QUIJANO, 2005, p. 120). 

 

Captura e violação dos corpos que Mbembe (2017, p. 23) chamou de “corpos de energia 

combustível”; corpos completamente desterritorializados, sem terra e sem mundo, que podiam 

ser tomados como carne desprovida de subjetividade e história, isto é, tidos como meros 

objetos-máquinas de extração ou produção de riqueza, corpos que podiam ser comercializados 

e estocados como “fundo disponível”. 

Nas Américas, inúmeros movimentos de resistência foram deflagrados e desembocaram 

na adoção de regimes republicanos desde meados do século XIX e início do século XX. 

Contudo, no caso brasileiro, somente após ingressar na primeira fase da industrialização, a mão 

de obra obtida via escravidão indígena e negra foi substituída pelo operariado branco decorrente 

da imigração europeia e oriental. Produção fabril, fruto do processo de reestruturação do modo 

de produção capitalista mundial, que passa a recrutar o trabalho das mulheres e das crianças, 

mão-de-obra mais barata que os homens.   

Com isso, a colonização dos corpos intensificada nos tempos modernos da 

industrialização não abandonou o caráter étnico-racial, mas associou a esses marcadores de 

gênero e geracionais para manutenção do padrão mundial capitalista de exploração do trabalho. 

Articulada às formas históricas de controle, noção de raças superiores e inferiores, gêneros, 

gerações e classes subalternas foram as categorias sociais expropriadas pela mais-valia, um 



excedente inquantificável transformado em valor de uso e de lucro imanente aos próprios 

corpos, que distribui de forma desigual os indivíduos no cenário social. Homens e mulheres 

negros/as e indígenas, assim como, as pessoas dessas descendências, continuam ocupando 

funções de menor prestígio político e atividades profissionais menos remuneradas. 

Logo, a forma peculiar de terror empregado para a produção e concentração de riquezas 

está impressa nos corpos e na vida social desde a escravidão colonial como uma das mais 

expressivas formas do exercício de soberania do estado moderno e de instrumentalização das 

existências.  

O poder de vida e de morte é impresso e disseminado sobre os corpos não apenas  de 

forma deliberada e pelo uso da violência extrema, mas também pelas inúmeras formas  de 

produzir saberes, relações, afetos e percepções em torno da vida e do mundo. Algumas culturas 

se sobrepõem às outras e reservam a elas um estatuto ilusório e ilegítimo, como acontece em 

nosso país em relação às práticas religiosas, linguagens, modos de vida e valores das 

coletividades quilombolas, indígenas e afro-brasileiras. Lógica maniqueísta  de diferenciação 

entre um “eu” - cuja referência é o homem branco, cristão, heterossexual e capitalista - e o 

“outro”, herdeiro de uma subontologia: “alguns seres estão abaixo de outros seres” 

(MALDONADO-TORRES, 2019, p. 36-41). 

A subontologia se desdobra na colonialidade dos corpos, gêneros e sexualidades que 

não se expressam de acordo com o padrão cultural hegemônico ditado  pelo modelo 

eurocêntrico, biológico, binário, cis heteronormativo. Imposição cultural e social que gerou 

movimentos de resistência no mundo todo desde as décadas de 1960, 1980 e 2000, os quais 

foram encampados por operários/as, estudantes, mulheres, feministas, LGBTQI, negros/as, 

indígenas, trabalhadores/as Sem Terra, comunidades quilombolas, dentre outros/as 

coletividades. Lutas travadas por dentro e em torno do aparelho estatal, procurando abrir 

brechas para inclusão de direitos negligenciados pelo Estado liberal associado ao sistema 

capitalista excludente. 

Expandir e intensificar as políticas públicas de defesa dos direitos das mulheres que 

ofereçam  condições dignas de existência, sem depender financeiramente ou emocionalmente 

de outras pessoas.  

Daí que o movimento da decolonialidade vem sendo forjado, desde então, como uma 

reviravolta epistêmica em construção, pois trata-se de “uma luta que busca alcançar não uma 

diferente modernidade, mas alguma coisa maior do que a modernidade”, ou seja, “uma outra 

ordem mundial é a luta pela criação de um mundo onde muitos mundos possam existir, e onde, 



portanto, diferentes concepções de tempo, espaço, subjetividade possam coexistir e também se 

relacionar produtivamente” (MALDONADO-TORRES, 2019, p. 35-36). 

Em meio a essa construção de outros mundos possíveis, interessa-nos pensar a produção 

subjetiva do sujeito mulher como derivação das contingências sociais, culturais, políticas que 

percorrem a história das mulheres nas sociedades ocidentais e suas lutas por reconhecimento.  

 

A mulher às escuras 

 

As sociedades ocidentais inventaram o sujeito mulher enquanto categoria feminina 

oposta ao masculino, ocupando-se da educação moral das mulheres para que se conservem sob 

o domínio dos homens na vida cotidiana e social. Um sujeito mulher forjado pelas práticas de 

confissão da carne induzidas pelo Cristianismo que instituiu duas figuras bíblicas: Maria, mãe 

de Jesus, exemplo de doação ao Senhor, e Eva pecadora que causou a expulsão do paraíso por 

seduzir Adão a provar os prazeres da carne. Daí que o controle moral e biológico é impresso 

sob os corpos de mulheres até hoje ao atribuir-se uma natureza e destino ligado ao matrimônio 

e a maternidade como condições de existência próprias dos seres femininos. 

É no bojo das lutas operárias que surgem, os movimentos de mulheres contra as 

desigualdades sociais que reservavam a elas a condição de mão de obra barata no mundo 

produtivo e, ao mesmo tempo, as mantinham presas às obrigações de esposa, mãe e vigilantes 

do lar: 

 

À mulher cabia, agora, atentar para os mínimos detalhes da vida cotidiana de cada um 

dos membros da família, vigiar seus horários, estar a par de todos os pequenos fatos 

do dia-a-dia, prevenir a emergência de qualquer sinal da doença ou do desvio. 

Complementarmente, a criança passou a ser considerada como ser especial, que 

requeria todos os cuidados dos médicos, novos aliados da mãe, não obstante sua ampla 

utilização nas camadas pobres da população, como força de trabalho industrial. 

(RAGO, 1985, p. 62). 

 

No Brasil, a inserção das mulheres brancas no mercado de trabalho começou com o 

exercício das carreiras de professoras primárias, enfermeiras, quando detinham maior nível de 

instrução,  domésticas, operárias, costureiras, datilógrafas, telefonistas, nas camadas mais 

baixas. Em qualquer caso, o campo de atuação da mulher fora do lar circunscreveu-se ao de 

ajudante, assistente, ou seja, a uma função de subordinação a um chefe masculino em atividades 

que as colocaram desde sempre à margem de qualquer processo decisório (RAGO, 1985, p. 65). 

Desde então, uma relação pedagógica paternalista, de subordinação da mulher frente ao 

homem, se estendeu dos espaços privados aos espaços públicos. O pai, o marido, o líder devem 



ser obedecidos e respeitados pelas mulheres, incapazes de assumirem a direção de suas vidas 

individuais ou enquanto grupo social. Tanto na legislação trabalhista, quanto no discurso 

operário, a mulher é pensada na linguagem romântica das classes dominantes, fundamentada 

pelo saber médico, como encarnação das emoções, dos sentimentos, irracional, incapaz de 

resistir.  

Explica Rago que, a sociedade brasileira, ao adentrar no mundo burguês, reconfigura o 

papel da mulher segundo uma feminilidade de esposa, dona de casa, mãe de família e operária: 

 

frágil e soberana, abnegada e vigilante, um novo modelo normativo de mulher, 

elaborado desde meados do século XIX, prega novas formas de comportamento e de 

etiqueta, inicialmente às moças das famílias mais abastadas e paulatinamente às das 

classes trabalhadoras, exaltando as virtudes burguesas da laboriosidade, da castidade 

e do esforço individual. Por caminhos sofisticados e sinuosos se forja uma 

representação simbólica da mulher, a esposa-mãe-dona-de-casa, afetiva, mas 

assexuada [...]. (RAGO, 1985, p. 61).  

 

Em contraposição ao modelo burguês, o imaginário operário forjado na militância 

anarquista produzirá uma nova imagem da mulher e da organização familiar. Militantes 

anarquistas dirão que a mulher não deixou de ser romântica, ingênua, explorada, desamparada, 

etc. Discurso operário masculino que constitui  e reforça a visão patriarcal da mulher como 

frágil e incapaz de lutar por seus direitos. Ao exigir o confinamento da mulher à esfera privada 

da vida doméstica, alienante e redentora, os militantes e trabalhadores em geral contribuíram 

para firmar sua própria posição social no processo produtivo, valorizando a força de trabalho 

masculina, qualificada ou não.  

Com muita frequência, as informações veiculadas pela imprensa operária testemunham 

a indignação e o sentimento de humilhação dos homens, quando substituídos pelas mulheres no 

processo de produção. Como mostra a nota trazida por Rago em relação a um fragmento retirado 

de um Jornal Operário de 1908: “Convém notar que nesta fábrica (de fósforos A Paulicéia) 

estão empregados meninos de 7 anos para cima e grande quantidade de mulheres. Os homens 

são ali muito poucos, pois são preferidas as mulheres e as crianças, que se sujeitam com mais 

facilidade a todas as ladroeiras” (RAGO, 1985, p. 64). 

A imagem da mulher como mãe devotada e abnegada à família, implicou sua completa 

desvalorização profissional, política e intelectual. Mulher em si que não é nada, e que deve 

esquecer-se deliberadamente de si mesma e realizar-se através dos êxitos dos filhos e do marido. 

Desvalorização presente ainda hoje, pois, mesmo as mulheres tendo conquistado direitos 

sociais, políticos, e terem, em relação aos homens, um grau de escolaridade maior, ainda 

recebem salários mais baixos e ocupam cargos de menor poder de decisão.    



A revelia da intensa mobilização política das mulheres nas fábricas, nas ruas, nas artes, 

nas ciências, e nos movimentos sociais, seu lugar na sociedade é definido pelos homens e pela 

cultura patriarcal. É sobre a questão moral que recai o maior peso da opressão sobre a mulher. 

A não-amamentação, a prática do aborto, a contestação do papel da esposa-mãe-dona-de-casa 

pode ser pensadas como sinais de outro tipo de resistência social das mulheres: 

 

[...] mulheres que paralisam fábricas não poucas vezes, que se manifestam 

politicamente as ruas da cidade, enfrentando a polícia armada, que ocupam bondes e 

esbofeteiam outras companheiras, cobrando uma solidariedade de classe, resistindo 

contra a exploração do capital pela ação direta, sejam menos dóceis, pacatas e 

submissas que o discurso masculino, patronal ou operário afirmou. (RAGO, 1985, p. 

73). 

 

O protagonismo político, social e cultural das mulheres surge com os movimentos 

feministas. Segundo Meyer (2013), o feminismo no mundo ocidental aconteceu em duas ondas, 

sendo a primeira um movimento heterogêneo e plural, ocorrido no final do século XIX e 

primeiras décadas do século XX, que se desdobrou pela ação de três vertentes: (1) liberal: a luta 

das mulheres se deteve no direito ao voto e acesso ao ensino superior; (2) socialista: marcada 

pela luta sindical; (3) anarquista: direito à educação, liberdade do corpo e da sexualidade.  

Já a segunda onda, situada nos anos 1960 à 1970 do século XX, foi um desdobramento 

dos movimentos de maio de 1968 na França que por sua vez, revelaram a oposição frente aos 

episódios da guerra do Vietnã nos Estados Unidos, à luta armada na América Latina e na África 

da juventude e do mundo universitário (THIOLLENT, 1998). 

 No Brasil, os movimentos feministas desta época estavam associados à luta contra o 

regime militar e se deram por meio do investimento da produção de estudos e pesquisas que 

visavam, não só denunciar, mas também compreender e explicar a subordinação social e 

invisibilidade política das mulheres, através da teoria do patriarcado. É também nesse momento 

que estudiosas anglo-saxâs começam a usar o termo gênero (gender) para argumentar que 

diferenças e desigualdades entre homens e mulheres são construídas social e culturalmente e 

não determinadas biologicamente. Gênero passou a ser usado como conceito que se opunha ou 

complementava a noção de sexo, para referir-se aos comportamentos, atitudes ou traços de 

personalidade inscritos nos corpos sexuados pela cultura.  

Hollanda (2018), descreve a transformação recente do feminismo no Brasil em um 

movimento de massas, destacando o papel das ferramentas de comunicação digital na difusão 

do seu ideário e as consequências de sua expansão e heterogeneidade, propondo um panorama 



dos “feminismos da diferença” na atualidade pelos testemunhos de algumas de suas 

protagonistas. Nesse sentido, refere Hollanda (2018, p. 10): 

 

O feminismo hoje não é o mesmo da década de 1980. Se naquela época eu ainda estava 

descobrindo as diferenças entre as mulheres, a interseccionalidade, a multiplicidade 

de sua opressão, de suas demandas, agora os feminismos da diferença assumiram, 

vitoriosos, seus lugares de fala, como uma das mais legítimas disputas que têm pela 

frente. Por outro lado, vejo claramente a existência de uma nova geração política, na 

qual se incluem as feministas, com estratégias próprias, criando formas de 

organização desconhecidas para mim, autônomas, desprezando a mediação 

representativa, horizontal, sem lideranças e protagonismos, baseadas em narrativas de 

si, de experiências pessoais que ecoam coletivas, valorizando mais a ética do que a 

ideologia, mais a insurgência do que a revolução. Enfim, outra geração. 

 

A autora assinala que nos anos de 1980 o discurso hegemônico do feminismo no Brasil 

se conjugava no singular, afirmando a especificidade da “mulher” e a relativa autonomia do 

feminismo em face das outras lutas sociais. Hoje, o espaço público do feminismo rechaça a 

ideia de uma “condição feminina” universal e conjuga o feminismo no plural, combinando 

elementos como gênero, classe, raça, etnia,  sexualidade, deficiência, religião, etc. A ideia que 

predomina é que o feminismo deve se ocupar das diversas opressões existentes na sociedade 

brasileira, resquícios das condições históricas em que as mulheres de diferentes culturas foram 

subjugadas pelo padrão eurocêntrico, patriarcal e cis heteronormativo. 

Desconstrução das verdades estabelecidas pelas práticas discursivas de um feminismo 

universal e da mulher como categoria identitária uniforme: 

 

No seio desse processo de desnaturalização da identidade mulher, as epistemologias 

feministas se viram frente a uma série de contestações. Exemplo disso é o feminismo 

negro questionando discursos combatidos pelo feminismo branco, como a ideia de um 

lugar da mulher sendo confrontado com o que a sociedade produziu como um lugar 

da mulher negra. A desnaturalização da identidade da mulher, resultou, portanto, na 

denúncia da multiplicidade das experiências resultantes no que socialmente se 

chamava de mulher e na impossibilidade de uma resposta categórica e universal à 

pergunta, aparentemente simples: ‘O que é ser mulher?’. (VIEIRA, 2018, p. 240). 

 

Assim, virada multicultural das lutas de mulheres que colocam em debate a 

interseccionalidade vem se desdobrando desde a segunda onda feminista, quando passou a 

desmoronar o caráter socialmente construído do “sujeito mulher” baseado na produção 

biológica da condição de gênero, mostrando que toda enunciação para tornar inteligível e 

normal o corpo dito feminino não passa do resultado da opressão patriarcal sobre a mulher, 

como dito por Vieira (2018, p. 239): 

 



Perceba que há um primeiro enfrentamento à biologia como suporte da norma social: 

gênero não determina, por natureza, o lugar da mulher. A esse enfrentamento 

chamaremos ‘identidade × expressão’: o rompimento da noção de que a ‘identidade 

mulher’ implicaria, necessariamente, uma adequação às normas patriarcais do que é 

ser mulher (ou seja, se expressaria sempre com submissão, brandura, maternidade 

etc.). A contestação da ‘natureza feminina’ e o entendimento dos mecanismos de 

produção da diferença e das subalternidades foi fundamental para amparar, do ponto 

de vista epistemológico, o acesso da mulher ao mundo ‘público’ (pólis), ou seja, para 

promover a saída da mulher do lar e das funções de cuidado para o mundo do trabalho, 

da escolaridade, das garantias legais que reconheciam a integralidade da mulher 

enquanto sujeito político e de direito e, principalmente, para construir estratégias de 

resistência aos mecanismos de dominação e controle sobre o corpo das mulheres. 

 

Na contemporaneidade emerge a vertente pós-estruturalista que coloca em questão a 

produção feminista no que se refere ao conceito de gênero, trazendo à tona a ideia de prática 

discursiva decorrente do constructo sociocultural e linguístico e das relações de poder e saber. 

Assim, esta nova abordagem afasta-se da tendência a focalizar as desigualdades de gênero na 

discussão de papéis e funções distribuídas assimetricamente na vida social e cultural. O mote 

do pensamento pós-estruturalista está sobre os modos como as instituições, símbolos, normas, 

conhecimentos, leis e políticas são constituídos por representações que produzem os sujeitos e 

certas verdades acerca das diferenças. Processos de disciplinamento dos corpos e das condutas 

que se dão nas famílias, escolas, igrejas, entre outras instituições e ambientes, como a literatura, 

cinema, as mídias, que ensinam sujeitos a se tornarem de determinado modo. 

Dentre as pesquisadoras pós-estruturalistas que marcam a virada epistemológica dos 

estudos de gênero, está Judith Butler que cria o conceito de performatividade e lança a seguinte 

questão: Quem é o sujeito do feminismo? A resposta óbvia é que são as mulheres; contudo, a 

categoria “mulher” e mesmo a categoria “homem” são profundamente instáveis e atravessadas 

por uma quantidade enorme de marcadores e especificidades. É importante salientar que, até 

esse momento, a noção de “sexo” como a diferença corporal fundamental entre homens e 

mulheres e tudo o que daí decorre segue existindo, ou seja, há na noção de “diferença” um 

fundamento biológico, que será questionado inicialmente por Gayle Rubin, Judith Butler e 

Linda Nicholson, criando as bases para uma teoria transfeminista e para o rompimento completo 

dos ditames da biologia sobre o funcionamento social das relações no mundo (VIEIRA, 2018, 

p. 241). 

Explica Butler (2003, p. 17) que as teorias feministas tem presumido que existe uma 

identidade definida como categoria de “mulheres” que não só deflagra os interesses e objetivos 

feministas no interior do seu próprio discurso, mas constitui o sujeito mesmo em nome de quem 

a representação política é almejada.  



Apesar de toda produção e mobilização feminista, a superação da noção de “natureza 

feminina” ainda está longe de ser alcançada, permanece firme no imaginário social, político e 

cultural, seja na tradição das famílias conservadoras, seja pelo crescimento do 

neoconservadorismo. Não basta inquirir como as mulheres podem se fazer representar mais 

plenamente na linguagem e na política. A crítica feminista também deve compreender como a 

categoria das “mulheres”, o sujeito do feminismo, é produzido e reprimida pelas mesmas 

estruturas de poder por intermédio das quais se busca a emancipação” (BUTLER, 2003, p. 19). 

Portanto, alguns conceitos cristalizados e naturalizados na sociedade como 

homem/mulher e masculino/feminino seguem enfatizando o caráter binário das desigualdades 

de gênero. Essa categorização perpassa uma relação de poder expressa via linguagem, que por 

sua vez, assume caráter político, ou seja, no que se refere às categorias de gênero e sexualidade 

podemos dizer que o fator biológico prepondera na definição dos sujeitos e, por conseguinte, 

seu lugar no mundo, como também incidirá na posição ocupada no ordenamento vigente.  

Butler (2003) refere que a desconstrução da identidade não é fator que implicará na 

desconstrução da política, e sim é fundamental problematizar categorias cristalizadas tanto no 

meio acadêmico quanto na militância que engessam a luta e dividem esforços, pois, postulações 

que envolvem o corpo, o sexo e o desejo alcançariam níveis maiores de expressão e articulação 

no meio social ao colocar em cheque o binarismo latente e atestar sua fragilidade frente a um 

mundo que sempre se mostrou diverso e plural. 

 

Descolonizar vidas 

 

O foco comum da insurreição de sujeitos subalternos à ordem macropolítica de 

colonização dos corpos e do inconsciente é a desigualdade na distribuição de direitos, nas 

formas pelas quais a sociedade estabelece um padrão de relações de poder assimétricas.  

Relações de poder-saber que se manifestam não só entre as classes sociais, mas também 

engendram marcadores étnico-raciais, de gênero, sexualidade e religião.   

Assim que, os movimentos feministas abalaram e ainda abalam a cultura patriarcal e cis 

heteronormativa, forçando as sociedades ocidentais numa luta contra todas as formas de 

discriminação das mulheres na vida social. Produziram o “sujeito mulher do feminismo”, 

enquanto sujeito de direitos e detentor do poder sobre seus corpos. Combate que permanece 

vivo nas lutas feministas contemporâneas contra as desigualdades sociais, étnico-raciais e 

geracionais que, combinadas entre si, influenciam e vulnerabilizam ainda mais as mulheres. 



A redução da subjetividade à experiência como sujeito é uma das estratégias de captura 

da pulsão vital que despotencializa as lutas das mulheres e demais categorias insurgentes à 

colonialidade dos corpos e das existências. Desviar-se desses poderes sobre a vida requer 

assumir uma responsabilidade ética na esfera macropolítica e micropolítica em movimentos de 

descolonização dos modos de pensar, sentir e conviver em ações afirmativas da vida (ROLNIK, 

2018). 

Trata-se de tecer múltiplas redes de conexão e colaboração entre subjetividades e grupos 

que estejam vivendo situações distintas, com experiências e linguagens singulares, cujo 

elemento de união são “embriões de mundo que habitam”, impondo a urgência da criação de 

mundos outros, vidas outras, levando à formação de um outro regime de inconsciente e à 

consequente instauração de novas cenas na paisagem social. O objetivo é criar instrumentos 

pragmáticos e conceituais adequados para a descolonização do inconsciente.  E essa tarefa 

impõe-se hoje com máxima urgência (ROLNIK, 2018). 

Há que se perceber a multiplicidade de maneiras de viver os gêneros e as sexualidades. 

Experimentar prazeres e desejos, dar e receber afeto, amar e de ser amada/o, são práticas que 

acontecem de diferentes maneiras ao longo da vida de cada um/a, em cada cultura, época ou 

geração. Daí a impossibilidade de naturalização das relações humanas, sociais, em categorias 

fechadas de gênero ou sexualidade. Dar sentido à construção de gênero corresponde a afirmar 

que mulheres criam diferentes maneiras de existir singularmente e se reconhecem nelas quando 

tornam-se independentes das “verdades” ditas sobre elas e das marcas impressas sobre os seus 

corpos, ultrapassando os limites dos papéis sociais e culturais de dependência e permitindo-se 

experimentar vidas outras. 
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TECNOLOGIA E DEPENDÊNCIA: Modernidade ou Escravo Digital? 

Vilmar Pina Dias Júnior17 

 

1. Introdução 

 As inovações tecnológicas têm impactado nas mais diversas esferas da vida dos 

indivíduos e assim transformando a sociedade de forma geral em todos os lugares do planeta, 

ocorre que em certos lugares em que já possuíam uma economia frágil, em decorrência de 

fatores históricos o impacto é muito mais profundo. 

 A economia e o trabalho encontram-se indissociáveis, assim as ideias neoliberais 

somadas a novas empresas tecnológica resultaram em novas modalidades de trabalho, que 

buscam escapar/burlar da regulamentação estatal para aumentarem os lucros e eximirem das 

responsabilidades. 

 Ademais, tecnologia continua monopolizada com os países de capitalismo avançado, 

reproduzindo as trocas desiguais apontadas por Ruy Mauro Maririni na década de 1970, 

mantendo a Teoria Marxista da Dependência atual. 

 Dessa forma, o presente artigo tem o objetivo de denunciar a superexploração que vem 

sofrendo os trabalhadores de empresas plataforma em condições de vida de trabalho precárias 

diante de um cenário de falta de postos de trabalho. 

 A metodologia a ser utilizada na pesquisa será qualitativa método dedutivo, com o 

levantamento bibliográfico para captar o entendimento da doutrina, mais precisamente dos 

autores reconhecidos pela academia. 

 

2. Da dependência econômica e cultural na América Latina colonizada  

Para os livros de história a américa passa a ser contada a partir do descobrimento pelos 

europeus das terras ao extremo ocidente pelos navegadores exploradores, assim a américa-

latina é resultado da expansão da civilização ocidental e desde o descobrimento continuam 
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dependentes da economicamente e culturalmente das nações capitalistas homogenias 

(FERNANDES, 2009). 

Desde o período do Brasil colônia a concentração de riqueza e poder estão nas mãos de 

alguns privilegiados, incapacitando a integração social e o desenvolvimento, que era dominado 

por grandes empresas corporativas, o que demonstra o imperialismo das superpotências 

capitalistas (FERNANDES, 2009). 

Dessa forma a formação do nosso Estado é resultado de uma articulação histórica e 

econômica, regulando o trabalho, recursos em benefício do mercado capital e dos países 

centrais, não reconhecendo a cultura e os povos originais, fazendo com que o europeu seja o 

único protagonista da modernidade, difundindo essa perspectiva atualmente e históricamente 

como hegemônica (QUIJANO, 2015). 

O Estado, apresenta como tradicional as ideias definidas por modelos anglo-saxões e 

francês, e critica essa única forma de pensar o Estado em razão do colonialismo e as 

consequências de destruição e apagamento de outros modelos e organizações sociais não 

ocidentais (MELO, 2019). 

Para Ballestrin (2013) a relação colonial se dá através de uma relação antagônica, ou 

seja, a existência do outro, lhe impede o crescimento e consequentemente impossibilita a 

criação de identidades plenas e assim mantém o domínio sobre o colonizado. 

A imagem imposta do Estado Tradicional é de um Estado neutro, desparticularizado e 

racional, quase divino, como representante de um interesse geral. Partindo da ideia de Estado 

de Hegel a Europa apresentava uma concepção moderna e superior de Estado, enquanto tudo 

que não fizesse parte da modernidade era primitivo e atrasado, como as sociedades periféricas 

sob o julgo colonial (MELO, 2019). 

Dussel (2017) ao propor uma filosofia da libertação para América Latina, construiu uma 

crítica desenvolvida pela periferia, por grupos subalternos, que não pode se limitar a uma 

historiografia, mas na reconstrução convincente a sua situação de nascimento. E o autor 

continua:  

A Filosofia da Libertação pode, por sua parte, afirmar a incerteza da 

pretensão de bondade (ou justiça) do ato humano, conhecendo a 

falibilidade e indecidibilidade inevitavelmente prática, mas podendo ao 

mesmo tempo descrever as condições universais ou os princípios éticos 



de dita ação ética ou política. Universalidade e incerteza permitem, 

exatamente, descobrir a inevitabilidade das vítimas, e desde elas que se 

origina o pensamento crítico e libertador propriamente dito (DUSSEL, 

2017, p. 3248). 

 

Assim como os outros autores apresentaram, seus questionamentos e pensamentos 

decoloniais, Marini (2005) em sua Teoria Marxista da Dependência, aponta situações 

particulares da realidade dos países periféricos. Utilizando-se de métodos materialista histórico 

dialético para analisar as interferências internas e externas das formações dos países periféricos. 

A teoria destaca as trocas desiguais, com prejuízo dos países exportadores de produtos 

primário e importação de produtos industrializados, com alto grau de valor agregado, causando 

uma sangria de riquezas em favor dos países desenvolvidos e a consequente descapitalização 

dos subdesenvolvidos (MARINI, 2005).  

Fernandes (2009) já apontava as práticas imperialistas, de exportação de matéria prima, 

remessas de ganhos líquidos e excedentes para os países hegemônicos através das expansões 

de empresas coorporativas nos países latino-americanos. O desequilíbrio aumenta com a 

chegada da financeirização, ou seja, o capitalismo central financia o desenvolvimento industrial 

(maquinários, logística e outros) obtendo altos lucros e de uma forma mais fácil de gerenciar 

do que o envio de matéria prima. 

Ser um país desenvolvido está atrelado a algumas condições econômicas e de condições 

de vida, os países considerados desenvolvidos propagam regras as serem seguidas para os países 

que ainda não atingiram esse nível seguirem a mesma trajetória. Ocorre que não são todos os 

países que possuem as mesmas condições para aplicar a mesma “receita de bolo” e assim 

atingirem os objetivos traçados. Entres os países subdesenvolvido existem diferenças, como a 

questão histórica, o nível de industrialização, investimentos em educação e o nível e produtos 

de exportação (PETRY, 2008). 

Dessa forma, fica claro a influência dos países do capitalismo central durante o período 

colonial e pós-colonial, não somente na economia, mas nas diversas esferas da vida dos países 

periféricos, influencia e desiquilibra as relações que perdura até os dias de hoje.  

O que esse pequeno artigo propõe é demonstrar uma nova fase de dependência, a 

dependência tecnologica digital, que consiste em uma nova espécie de empresa, que não possui 



estrutura física, nem limites geográficos, que está revolucionando a forma de trabalhar e viver, 

tecnologia essa que se encontra em poder dos países centrais em detrimento dos países 

periféricos.  

 

3. Empresas plataforma e a dependência tecnológica no mercado de trabalho 

O nosso século está sendo marcado pela revolução digital, o que tornou o mundo mais 

próximo e mais fácil nas mais diversas áreas, como nos estudos, na comunicação, no trabalho 

e em outras aplicações. Ocorre que todas essas transformações têm consequências e nem todas 

elas são positivas, porque a o aumento de tecnologia substituem muitas vezes o trabalho manual 

e intelectual de trabalhadores, que deverão adaptar-se a novas modalidades de trabalho, cada 

vez mais informais e precárias. 

Se faz necessário analisar as condições de trabalho e de vida dos trabalhadores de 

plataforma utilizando-se como base as categorias da superexploração do trabalho indicada por 

Marini (2005). Primeiramente analisaremos o contexto social e econômico do mercado de 

trabalho, posteriormente apresentaremos as novas tecnologias do trabalho através das empresas 

plataforma e por último os requisitos caracterizadores da superexploração do trabalho em 

relação aos trabalhadores de plataformas digitais. 

A metodologia utilizada na pesquisa será qualitativa, por meio de pesquisa bibliográfica, 

analise de dados secundários e documentários, como a intenção de realizar uma pesquisa 

exploratória com o objetivo de conhecer a melhor forma de como levar adiante a pesquisa. 

As alterações que o mundo do trabalho vem sofrendo são notórias e somadas a ela altas 

taxas de desemprego e informalização do trabalho, que se agravam a todo momento frente a 

uma crise econômica e sanitária. A crise econômica já era responsável pela desregulamentação 

das normas do trabalho com as recentes reformas trabalhista e previdenciária o que se alargou 

com a crise sanitária do convid-19 acelerando a precarização e a informalidade das relações e 

condições de trabalho. 

A massa de trabalhadores atingidos pelas crises sem muitas alternativas, pois na 

necessidade de sustentar a si e sua família, procurou angariar alguma renda nas novas 

modalidade de trabalho das plataformas digitais, disponíveis a todos, com um simples cadastro 

digital.  



A tecnologia já não era uma grande novidade no mundo do trabalho, desde a década de 

1970 já vinha sendo incorporada nas plantas fabris, mas esse a tecnologia foi aprimorando-se e 

tornando cada vez mais acessível ao trabalhador, chegando ponto de estar disponível em um 

celular de cada indivíduo. 

Para esse trabalho, vamos a nos ater a um setor das novas tecnologias, como recorte 

metodológico vamos escolher as empresas plataforma do setor de vendas/entregas digitais, a 

escolha se dá pelo aumento de suas atividades devido a pandemia que estamos enfrentando, 

esse serviço ao mesmo tempo que coloca o comprador em uma situação mais segura, coloca 

em risco de saúde (física e mental) um exército de trabalhadores. 

Segundo Slee (2017) a expertise das empresas plataforma oferecer uma experiência ao 

consumidor de conforto, agilidade e ofertas nas compras e outras vezes de interligar e mediar 

os negócios do consumidor e terceiros através do seu computador ou smartfone para solicitar 

um meio de transporte, escolher e pedir comida, fazer compras de roupas, livros e muitas outras 

coisas. 

Ocorre que os reais intensões das empresas plataforma não de somente vender ou 

oferecer serviços, elas buscam é captar valores (bilhões de dólares) no mercado financeiro, 

muitas após vender ações e receberem investimentos acabam por darem prejuízos ou até 

fecharem as suas atividades. Durante a sua existência de forma geral, geram trabalhadores mal 

pagos, sem qualquer segurança, em todos os sentidos, propagando uma economia de mercado 

e desregulando diversas áreas de nossas vidas (SLEE, 2017). 

Em Rosenberg apud Reinecken e Neves (2011) afirma que detenção da tecnologia por 

países de capitalismo desenvolvido sempre esteve à frente dos países industrializados, em razão 

de estarem constantemente inovando e atualizando a tecnologia existente o que gera um círculo 

vicioso de dependência, criando uma nova fase de dependência. 

Segundo Reinecken e Neves (2011) os países centrais utilizam atualmente a produção 

de tecnologia voltada não somente para o mercado interno, mas como produto de exportação 

para os países periféricos, em razão da manutenção dessa dependências, o que obriga os países 

em situação subalterna a tenham sua produção de materiais primários voltados para o mercado 

externo, que faz aumentar as suas dívidas em razão do desiquilíbrio das trocas.  

Os contextos econômicos de ideias neoliberais aprofundam as condições de trabalho, 

desregulamentam as normas trabalhistas, reduzem os números de postos de trabalho e ao 



mesmo tempo estimulam os trabalhadores a empreenderem, eu seja, para que sejam 

responsáveis pela sua própria geração de renda, através de abertura de microempresas ou 

cadastrados como autônomos, assentada em novas tecnologias de empresas representantes do 

capital central. 

 

4. Trabalhadores autônomos e a superexploração da força de trabalho 

A inserção social através do trabalho, não provem somente renda de subsistência para 

si e sua família, mas ela é a porta de entrada para a cidadania, é por intermédio do salário que 

adquire status, proteção (contra doença, acidente e velhice) e identidade. É nesse pilar que a 

sociedade moderna se organizou, não excluindo todas as mazelas como injustiças e explorações, 

mas pautada em soluções coletivas e estáveis (CASTEL, 1997). 

A sociedade salarial, vem se desintegrando no nosso tempo, não apostando mais em 

respostas coletiva e na estabilidade de um emprego de contrato indeterminados, mas na fluidez 

do trabalho autônomo e individual.   

A partir da ideia do trabalhador ser responsáveis pela sua posição no mercado de 

trabalho, é que viram presas fáceis das propostas das empresas plataforma, pois as exigências 

para entrada são mínimas, cadastro em página de internet e possuir um meio de transporte que 

pode ser uma bicicleta, uma motocicleta ou automóvel. 

Ocorre que as promessas não são voltadas somente para os consumidores, mas também 

para aqueles indivíduos vulneráveis, ou seja, desempregados ou desqualificados, que podem 

tomar o controle de vidas tornando-se microempresários. As promessas parecem promissoras, 

mas escondem um lado sóbrio, de incentivo ao livre mercado e desregulamentação de diversas 

áreas da sociedade, removendo a proteção e garantias conquistadas após décadas de luta social 

e criando formas de subemprego e precarização de direitos. 

Importante se faz o esclarecimento sobre a nomenclatura desses novos fenômenos, 

como são recentes a academia ainda está classificando, conceituando e criando nomenclatura, 

portanto as palavras Uberização, Uberismo, Infoproletários e outros, são nome dados aos 

trabalhadores por aplicativos ou plataformas digitais. 

Segundo Abílio (2019) a mescla entre modernização e precariedade é extrema 

importância para que possamos entender o fenômeno dos trabalhadores por aplicativo, pois a 

mudança dos processos tornou aparente o cotidiano dos trabalhadores para garantir a 



sobrevivência em países periféricos através de uma nova roupagem, fazendo-os parecer 

modernos nas relações de trabalho, como atitudes: “polivalência, flexibilidade, trabalho por 

metas, autogerenciamento, instabilidade e segurança”, ou seja, responsabiliza-se (gerir) de 

todas as forma pela sua sobrevivência. 

Diante deste cenário, os trabalhadores por aplicativos eram gratos pela possibilidade de 

se ter uma renda extra, mas quando se tornou o trabalho principal, foi que se desvelou as 

precárias condições de trabalho, como elevado nível de estresse, controle do trabalho, 

dificuldades com o uso da tecnologia, enormes jornadas de trabalho e insegurança no que se 

refere a direitos previdenciários, acidentes de trabalho e violência urbana (BIANCHI, 2019). 

O resultado da lógica apresentada pelo livre mercado, autoregulável, espraiado para 

todos os ramos da vida social, apresenta-se como um processo autodestrutivo para a 

organização social e repressor para os trabalhadores, afetando a entidade física, psicológica e 

moral do indivíduo, e ao longo prazo, causando desgastes ao tecido social (POLANYI, 2011). 

A tão aclamada flexibilidade de horários, que possibilitaria o trabalhador escolher os 

horários e dias que tinha interesse em labora é na verdade uma grande falácia, pois para poder 

ter uma renda mínima é necessárias exaustivas jornadas de trabalho, pois também tem que pagar 

todo o custo operacional, como parcelas do automóvel, despesas como o celular e a operadora, 

manutenção do carro e refeições fora de casa, isso sem a possibilidade de nenhum imprevisto 

ou sinistro, o que segundo a pesquisa as jornadas passam de 10 horas de trabalho, para aferir 

uma renda de R$ 200,00 a 250,00 por dia, sem o desconto das despesas (BIANCHI, 2019). 

É neste contexto social e econômico que introduzimos as ideias de Marini (2000) ao 

aplicar a categoria da superexploração da força do trabalho, para o autor o capitalismo não se 

desenvolve da mesma forma nos países periféricos como nos países centrais, o que ele 

denomina capitalismo dependente, pois segundo ele há mecanismos de transferência de valor, 

ou seja, nas relações de mercado internacional, os países centrais possuem o monopólio da 

produção e da tecnologia necessária o desenvolvimento de produtos e serviços, assim executa-

se uma compensação que se denomina superexploração do trabalho. 

Para configurar as desigualdades entre as formas de capitalismo, o que se denomina 

intercambio desiguais operam-se três formas de transferência de valor: a) aumento da 

intensidade de trabalho; b) prolongação da jornada de trabalho; e c) expropriação do tempo de 

o trabalhador repor a sua força de trabalho (MARINI, 2000).  



 Os relatos da bibliografia e documentários como GIG - A Uberização do Trabalho, que 

relatam as condições que os trabalhadores de plataforma digitais se sujeitam, seja nas suas 

condições e remunerações precárias. Aplicando os requisitos apresentados por Marini para a 

aplicação da categoria de superexploração de trabalho. 

 Sobre o primeiro requisito a intensidade do trabalho é possível verificar são os 

incentivos para continuar por mais tempo e aumentar os seus ganhos (BIACHI, 2019), há 

algumas plataformas que criaram sistemas de bonificação ou o que alguns chamam de 

gamificação do trabalho, ou seja, quanto mais o trabalhador aceita as propostas de serviço ou 

fica a disposição maior será a sua pontuação no aplicativo e quando atinge um número elevado 

de pontos ele poderá trocar por prêmios, como por exemplo uma jaqueta do aplicativo, um baú 

personalizado para entregas. 

 O segundo requisito é o aumento de jornada de trabalho, que para atingir uma renda 

mínima que cubra as despesas (transporte, plano de internet, alimentação e outros) é necessário 

trabalhar de 10 a 12 horas por dia ou no caso dos entregadores ciclistas pedalar de 80 a 120 

quilômetros por dia (GIG - A Uberização do Trabalho, 2019). 

 O terceiro requisito verifica-se nas horas há disposição em que o trabalhador de 

plataforma necessita de ficar à disposição, pois é preciso que fique atento a aparelho ligado a 

internet à espera da chamada para o trabalho, porque a inércia ou recusa poderá leva-lo ao 

desligamento unilateral da plataforma, portanto entre uma chamada e outra ele ficará em lugares 

desconfortáveis, na maioria das vezes sem abrigo, portanto submetido as condições do clima, 

sem a disponibilidade de sanitários e sem horário para alimentação e quando puder será por sua 

conta achar algum lugar, dessa forma, podemos evidenciar que há uma expropriação do tempo 

que o trabalhador teria para repor a sua força de trabalho, pois mantendo-se sempre à disposição 

não há lugar nem condições de descanso (BIACHI, 2019). 

  

5. Considerações Finais 

Os territórios colonizados na América Latina, mesmo após a sua independência política, 

continuaram ligados aos colonizados, agora por grilhões bem menos visíveis ao senso comum, 

essas correntes são formadas por dependências economia, moral e tecnológica, em razão do seu 

atraso em comparação aos países capitalistas centrais. 



Esse atraso ou subdesenvolvimento não é caminho para o desenvolvimento, até porque 

o que está em situação favorável, está nessa posição ao custo da situação subalterna do outro. 

Assim a Teoria Marxista da Dependência propõe a análise da realidade latino-americana para 

propor a ruptura dessa dependência. 

No presente artigo ao analisar a dependência tecnologia, verificamos que após o 

descobrimento da possibilidade financeirização como forma de exploração e remessa de valores 

do capitalismo periférico para os centrais as empresas plataforma elevam o nível da exploração, 

pois propaga o individualismo e a informalidade acentuando a superexploração da força do 

trabalho a níveis impensáveis pelo criador da teoria.   
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Introdução 

Figura 1 - Trechos do livro intitulado “Aquelas cartas: que as mulheres gostariam de ter 

recebido antes de entrar no mercado de trabalho” 

Fonte: autora por meio do livro “Aquelas cartas: que as mulheres gostariam de ter recebido antes de 

entrar no mercado de trabalho”, editado e publicado pela Editora ZOUK, em 2021. 

 

 As três passagens acima foram retiradas do livro intitulado “Aquelas cartas: que 

as mulheres gostariam de ter recebido antes de entrar no mercado de trabalho”, publicado 

em 2021 pela Editora Zouk, composto por 31 cartas escritas individualmente por 31 

mulheres. De acordo com as organizadoras20, ao realizarem o convite para a composição 

do livro não foi sugerido o foco nas angústias, dores, sofrimento ou desconforto ao acessar 

o mercado de trabalho. Entretanto, é o que se pode encontrar dentre as 270 páginas da 

obra. A discriminação de gênero vivenciada diariamente pelas mulheres brasileiras tem 

no mercado de trabalho um significativo campo de incidência e reprodução, fazendo com 

que sua participação exija uma luta constante por espaço, igualdade e reconhecimento. 

 O artigo 6º da Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988) prevê o direito ao 

trabalho dentre os direitos sociais. Em seguida, o direito ao trabalho passa a compor a 

integralidade do artigo 7º, com a listagem de todos os direitos trabalhistas assegurados 

indistintamente aos trabalhadores urbanos e rurais. Elencado como direito mínimo e 

 
18 Mestranda no Programa de Pós-Graduação em Direito na Universidade Federal de Pelotas, RS. 
19 Doutora em Direito/UFSC, Professora na Faculdade de Direito e no Programa de Pós-graduação em Direito, da 

Universidade Federal de Pelotas, RS. 
20 Lanna Collares e Winnie Bueno foram as idealizadoras e organizadoras da obra citada. 

“Esperança também é uma forma de resistência” (Silvana Bahia) 

“Toda vez que sentiu que não era ou não sabia o suficiente, foi um cara que te 

fez sentir assim. Diminuir a importância dos saberes que as mulheres carregam 

desde sempre é estratégia de manutenção de um sistema que não serve mais” 

(Larissa Magrisso). 

“Você vai passar raiva ao ver que muitos espaços continuam sendo ocupados 

por homens brancos héteros, eu sei, mas também vai ver que mulheres juntas 

têm um poder enorme de transformação coletiva” (Daniela Arrais). 

 



indispensável à garantia de uma existência digna, o direito ao trabalho tem sua importância 

reconhecida para o pleno desenvolvimento do indivíduo.  O acesso ao trabalho, bem como a 

permanência e oportunidades, deveria presumir condições que não desfavoreçam as mulheres, 

ou seja, que as mesmas não fossem preteridas em razão de gênero, cabendo ao Estado atuar 

nesse sentido. 

 A Constituição Federal de 1988 também contém dispositivos específicos que 

preconizam a igualdade entre os sexos21. A carta constitucional, em reconhecimento às 

particularidades da vida das mulheres em relação aos homens, previu direitos específicos como 

a) a licença-gestação para a mulher, com duração superior à licença-paternidade (art. 7, incisos 

XVIII e XIX); b) incentivo ao trabalho da mulher, mediante normas protetoras (art. 7, XX); c) 

prazo mais curto para aposentadoria por tempo de serviço da mulher (art. 40, inciso III) 

(BRASIL, 1988). 

 O sistema jurídico promete igualdade, mas se fizermos a pergunta pela mulher22 é 

possível notar que o direito “nasce homem” e tem problema de eficácia para entregar o que 

garante. Recorrendo-se à perspectiva de gênero é possível demonstrar que modelos 

supostamente assexuados partem, em verdade, de estereótipos masculinos (HIRATA; 

KERGOAT, 2008). A pergunta pela mulher pode ser, ainda, direcionada para a pergunta pela 

mulher colonizada, quando se fala na América Latina e no Brasil, devido ao passado colonial e 

patriarcal, com os resquícios da cultura escravocrata. Daí a importância dos estudos decoloniais 

e do feminismo decolonial. 

O aumento da participação feminina no mercado de trabalho reforçou a necessidade de 

enviar as crianças à escola, passando esta a ter, dentre outras, duas tarefas: educar a criança para 

o trabalho - para participar das estruturas de trabalho - e dar tempo para as mulheres cumprirem 

a jornada de trabalho. Assim, o Estado permanece com o encargo da educação do público 

infanto-juvenil dentre 4 a 8 horas para as mulheres trabalharem essas 8 horas. Após sua jornada 

de estudo, as crianças e adolescentes retornam aos cuidados familiares, preponderantemente 

garantidos por suas mães. Nesse panorama, os homens seguiram intocáveis na sua condição de 

provedores, para permenecerem crescendo nas suas carreiras no mercado de trabalho. Ou seja, 

restou ainda a necessidade de divisão do cuidado, que segue sendo “feminino”. 

 
21 Vide art. 5º da Constituição Federal de 1988. 
22 Katharine T. Bartlett aponta três métodos empíricos como ferramentas para a construção da consciência 

feminista, dentre eles a pergunta pela mulher como a identificação e questionamento de elementos legais, 

aparentemente neutros, mas que acabam por excluir as mulheres (BARTLETT, 1990). 



 Na esfera jurídica, a igualdade perante a lei e seus desdobramentos legislativos e 

jurisprudenciais têm como paradigma a Constituição de 1988, mas ainda com resistência e sem 

efeitos práticos esperados por parte dos juristas. Em âmbito trabalhista, os artigos da CLT 

evidentemente sexistas foram revogados a partir de 1989 e normas de não discriminação foram 

gradativamente promulgadas, incluindo a proibição de revistas íntimas e de pedido de exame 

de gravidez para contratação ou permanência no emprego (Lei n.9.799/1999). 

 Entretanto, não há apenas uma distância abissal entre prescrição normativa e sua 

efetividade em termos do combate à discriminação de gênero no trabalho: essa mesma é 

reforçada por padrões sexistas nele arraigadas. Recorrendo aos estudos dos movimentos 

feministas, percebe-se que as relações de poder entre homens e mulheres são desiguais e corpos 

carregam discursos que permeiam o âmbito jurídico, político e econômico (BUTLER, 2003).  

 As feministas apreenderam por meio da prática, após dramáticas lutas, a perceber a 

realidade, na qual as mulheres podem tornar seus métodos cotidianamente mais conscientes, 

fazendo pensar, refletir e lutar pelos direitos, em uma atividade que proporcione pensar em 

possibilidades frente à perspectiva limitadora que lhes é apresentada. 

 É à abertura a novos modos de pensar o acesso ao direito social ao trabalho que esta 

pesquisa se propõe, colocando em diálogo a lógica do “dever-ser” do Direito e a realidade 

vivida pelas mulheres que fazem parte desta pesquisa. Busca-se compreender suas estratégias, 

suas experiências que foram crucias para que conseguissem acessar e se colocar nas relações 

de trabalho não como subalternas. Deseja-se, com isso, contribuir para o debate sobre a 

discriminação de gênero nas relações de trabalho e, por meio dessas vozes, tornar o Direito 

mais complexo e com soluções mais locais. 

 A presente pesquisa se propõe a responder a seguinte problemática: quais são as 

estratégias das sujeitas da pesquisa no acesso, permanência e oportunidades no trabalho em 

relação à discriminação de gênero? A partir dos pressupostos teóricos que sustentam a pesquisa 

somados ao estudo de caso persegue-se a hipótese de que as mulheres desenvolvem estratégias 

heterotópicas para o acesso, permanência e oportunidades no mercado de trabalho.  

 

2 Desenvolvimento 

   

 A população brasileira é dividida quase igualitariamente entre homens e mulheres 

(IBGE, 2021). Ainda assim, isso não ocorre na esfera pública. Na política, por exemplo, ainda 

temos uma tímida participação das mulheres. No mercado de trabalho, embora a participação 



percentual das mulheres venha aumentando, ainda é dificultado o acesso a cargos mais elevados 

nas empresas ou nas instituições privadas ou públicas (IBGE, 2020). 

 As explicações correntes para este fenômeno dividem-se entre falta de interesse das 

mulheres pelo espaço público e a opção pela maternidade. Entretanto, na realidade prática, os 

valores culturais mantidos é que, de fato, acabam por determinar as opções profissionais das 

mulheres (BRASIL, 2017, p. 21). 

 De acordo com dados divulgados pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 

(IPEA), em 2017, não houve alteração na escala de remuneração no trabalho na série histórica 

brasileira (1975-2015): os maiores rendimentos são dos homens brancos, seguidos de mulheres 

brancas, homens negros e mulheres negras (IPEA, 2017, p. 03). Dessas informações afere-se 

que a questão de gênero encontra também a questão racial. 

 Em relação aos rendimentos médios do trabalho, as mulheres seguem recebendo cerca 

de ¾ do que os homens recebem. Esta constatação contribui para explicar o resultado e a própria 

natureza dos postos de trabalho ocupados pelas mulheres, em que se destaca a maior proporção 

dedicada ao trabalho em tempo parcial (IBGE, 2020, p. 4). 

 No campo educacional, mesmo que as mulheres se encontrem, em geral, em melhor 

posição que os homens, a remuneração no mercado de trabalho não reflete esta situação. O que 

os indicadores mostram é uma hierarquia estável, com homens brancos assumindo o topo e 

mulheres negras a base. Resta evidente que a herança do colonialismo permanece na divisão do 

trabalho no Brasil (IPEA, 2017, p. 02). 

 Os cuidados de pessoas e afazeres domésticos também atingem de forma totalmente 

desigual a homens e mulheres. Em 2016, conforme dados do IBGE, as mulheres dedicaram aos 

cuidados de pessoas e/ou afazeres domésticos cerca de 73% a mais de horas do que os homens 

(18,1 horas contra 10,5 horas). Na análise por região, a maior desigualdade na distribuição de 

horas dedicadas a estas atividades encontra-se na Região Nordeste, onde as mulheres dedicam 

cerca de 80% a mais de horas do que os homens, alcançando 19 horas semanais (IBGE, 2020, 

p. 3). 

 A participação das mulheres nos cargos gerenciais, apontada por indicador específico, 

aborda tanto a inserção das mulheres em posições de liderança no setor público – como, por 

exemplo, diretoras de órgãos governamentais –, quanto no setor privado – como em cargos de 

diretoria ou gerenciais de empresas privadas. Cabe lembrar, que mesmo no setor público, 

muitos dos cargos gerenciais são providos não por concurso público ou seleções internas, mas 

por ato discricionário da Administração Pública. Trata-se de um indicador que colabora para a 

compreensão de certas características do mercado de trabalho, como a desigualdade de 



rendimentos entre homens e mulheres (IBGE, 2020, p. 10-11). No Brasil, 60,9% dos cargos 

gerenciais eram ocupados por homens e 39,1% pelas mulheres, em 2016.Em todas as faixas 

etárias havia uma maior proporção de homens ocupando os cargos gerenciais, o que se agravava 

nas faixas etárias mais elevadas (IBGE, 2020, p. 11). 

 Assim, ainda que as mulheres constituam mais da metade da população brasileira, estão 

subrepresentadas em distintas esferas da vida pública no país, especialmente no trabalho; por 

questões alheias à sua competência e/ou formação educacional, são discriminadas por 

construções sociais. Portanto, a participação das mulheres no mercado de trabalho pode ser 

relacionada ao conceito de subalternidade, termo que será explicado à frente, uma vez que se 

encontram numa posição de marginalização criada por um histórico de dominação masculina. 

 Por pretender uma abordagem decolonial, partiremos do princípio que a relação dos 

povos colonizados com o trabalho foi construída a partir da relação de inferioridade racial 

imposta pela narrativa colonizadora. O fenômeno do poder, na modernidade, apresenta três 

elementos que acabam por constituir as relações sociais: a dominação, a exploração e o conflito. 

Estes elementos afetam os campos de existência social, dentre os quais podemos citar o 

trabalho, a autoridade coletiva, o sexo e a subjetividade (QUIJANO, 2005). 

 Quijano (2005) apresenta a colonialidade como produtora de classificações, sendo que 

ao longo do Séc. XVII passa-se a gestar uma racionalidade de hierarquizações que vão 

organizar a modernidade; já a segunda modernidade do Séc. XIX irá produzir uma 

racionalidade totalizante, sendo a pretensão à universilidade específica da Modernidade.  

 A ideia de colonialidade propõe a compreensão de que formas coloniais de dominação 

continuaram após a colonização, ou seja, permanecem na realidade diária dos povos 

colonizados as chamadas colonialidades do poder, ser e do saber. Conforme Quijano (2005), a 

modernidade trouxe consigo um padrão de poder mundial que busca dominar e disputar o 

controle das diversas formas de existência social. Através da colonialidade do poder entende-

se que as relações de colonialidade nos campos econômico, político, social e epistêmico não 

acabaram juntamente com a colonização (QUIJANO, 2005). 

 E é a partir dessa realidade apresentada, de poder e dominação da modernidade, que o 

autor sociólogo peruano aponta a hipótese de que a ideia de gênero tenha sido elaborada a partir 

do chamado “dualismo eurocentrista”, conforme segue: 

O dualismo entre ‘corpo’ e ‘não-corpo’ afetou as relações raciais de 

dominação, assim como as relações sexuais de dominação. Daí em diante, o 

lugar das mulheres ficou estereotipado junto com o resto dos corpos, e quanto 

mais inferiores fossem suas raças, mais perto da natureza ou diretamente, 

como no caso das escravas negras, dentro da natureza. É provável, ainda que 

a questão fique por indagar, que a ideia de gênero se tenha elaborado depois 



do novo e radical dualismo como parte da perspectiva cognitiva eurocentrista 

(QUIJANO, 2005, p. 129). 

 

 Nessa perspectiva colonial, criticada por Quijano, pode-se refletir sobre a questão de 

gênero, em que as mulheres não teriam racionalidade, sendo somente corpo. Essa diferença 

entre homens e mulheres, apresentada de diferentes formas e sob distintos argumentos, está 

presente nos mais diversos discursos. 

O estereótipo criado pela modernidade de passividade sexual e fragilidade física das 

mulheres europeias brancas construiu, de outro lado, a ideia de que as mulheres colonizadas, 

não-brancas, poderiam ser caracterizadas como objeto sexual e de que eram suficientemente 

fortes para aguentar qualquer tipo de trabalho (LUGONES, 2008, p. 95-96).  

Ao tratar da exploração da mulher na América Latina colonial, Lugones (2014, p. 941) 

aponta a colonialidade de gênero sofrida, indo além da exploração sexual, oriunda da 

articulação do que chama de colonialidade de poder, saber, ser, natureza e linguagem. Portanto, 

para a autora, a ideia de gênero como imposição opressiva colonial moderna não deve ser 

reduzida à circulação de poder nas esferas sexual e doméstica (LUGONES, 2014, p. 940). 

 A segregação racial e de gênero no trabalho dentro do capitalismo moderno/colonial 

expressa-se na associação do homem branco com o salário e, por consequência, aos postos de 

direção da administração colonial (QUIJANO, 2005, p. 119). Às mulheres não caberia, 

portanto, sequer o recebimento de salário. 

 Ao analisar as divisões constitutivas da ordem social, das relações sociais de dominação 

e exploração, Bourdieu aponta que ao gênero masculino caberia o que está no lado do exterior, 

do oficial, do público, do direito; às mulheres, os trabalhos domésticos, ou seja, privados e 

escondidos. Distingue, ainda, que mesmo os trabalhos externos que caberiam às mulheres, 

seriam aqueles mais sujos, mais monótonos e mais humildes (BOURDIEU, 2012, p. 41).  A 

separação entre a casa e o trabalho serviu, assim, para justificar hierarquias dentro e fora do 

espaço doméstico familiar. 

 A exigência de igualdade, ao apresentar-se com viés de não dominação e não submissão, 

implica uma visão crítica sobre a igualdade. Para além da mera igualdade formal ou jurídica, é 

necessária uma igualdade social relevante. Em um contexto democrático, como o brasileiro, a 

concretização do princípio da igualdade não se efetiva quando se vislumbra uma concreta de 

disparidade, como é o caso das mulheres no mercado de trabalho. 

 A igualdade deve ser vista por três vertentes, conforme destacam Piovesan e Fachin 

(2018, p. 171):  



[...] a igualdade formal, reduzida à fórmula “todos são iguais perante a lei” 

(que, ao seu tempo, foi crucial para a abolição de privilégios); b) a igualdade 

material, correspondente ao ideal de justiça social e distributiva (igualdade 

orientada pelo critério socioeconômico); c) igualdade material/substancial, 

correspondente ao ideal de justiça enquanto reconhecimento de identidades 

(igualdade orientada pelos critérios de gênero, orientação sexual, idade, raça, 

etnia e demais critérios). 

 

 Vale ressaltar que o gênero não se configura de mandeira independente em relação à 

raça e à classe social, nem é acessório relativamente a essas variáveis. De fato, na conjunção 

entre o capitalismo e patriarcado em seus padrões atuais, as mulheres são posicionadas como 

um grupo onerado pelo cotidiano de trabalho prestado gratuitamente23 e/ou direcionado a 

ocupações específicas, menos remunerado que os homens que desempenham as mesmas 

atividades (BIROLI, 2018, p. 23). 

 Essas dinâmicas incidem na construção de direitos. A divisão sexual do trabalho 

doméstico e seu entrelaçamento com a organização do trabalho, assim como a distribuição do 

tempo livre são eixos fundamentais dessa distância entre homens e mulheres. Nesse sentido, 

seguem as palavras de Flavia Biroli: 

O aumento paulatino do número de mulheres em posições de poder e cargos 

de alta remuneração tem-se mostrado duplamento ineficaz. Não tem sido 

capaz de romper o chamado teto de vidro para outras que partilham com elas 

origem e condições profissionais e, principalmente, não implica mudanças 

para as assalariadas, posicionadas em atividades mal remuneradas e 

precarizadas (BIROLI, 2018, p. 30-31). 

 

 As mudanças políticas conquistadas pela chamada primeira onda do feminismo – 

expressão utilizada por algumas autoras para caracterizar as lutas por direitos entre o século 

XIX e meados do século XX, como o direito ao voto, à propriedade, o acesso à educação – 

criaram um contexto favorável para o acesso ao trabalho remunerado, o que por sua vez 

aumentou potencialmente a independência das mulheres (BIROLI, 2018, p. 32-33). 

 Ainda assim, diferenças codificadas como “naturalmente” femininas ou masculinas 

decorrem da atribuição distinta de habilidades, tarefas e alternativas na construção da vida de 

mulheres e homens.  

 Ressalte-se que embora tenham sido - e continuem sendo - os beneficiários da 

exploração do trabalho doméstico realizado pelas mulheres, os homens também não formam, é 

claro, um grupo homogêneo. Assim como a posição das mulheres na divisão sexual do trabalho 

é desigual, os homens não se beneficiam igualmente do sexismo nem das vantagens que 

 
23 O trabalho não remunerado, que as mulheres fornecem sem remuneração, como o cuidado, aquele que está 

implicado na criação dos filhos e no cotidiano das atividades domésticas, deixa os homens livres para se engajar 

no trabalho remunerado (BIROLI, 2018). 



decorrem dessa divisão, conforme aponta Biroli: “a exploração comum a todas não é vivida da 

mesma maneira, assim como o benefício que os homens auferem dela não põe todos no mesmo 

patamar nas hierarquias que organizam o mundo do trabalho” (BIROLI, 2018, p. 37). 

 A ideia de que o trabalho remunerado libertaria as mulheres foi vista por feministas 

negras e provenientes das classes trabalhadoras como uma idealização fincada na experiência 

de mulheres brancas, com acesso a carreiras profissionais capazes de oferecer um grau 

relativamente elevado de autonomia e remuneração. Assim: 

[...] o acesso ao trabalho remunerado se dá de forma diferenciada não apenas 

entre homens e mulheres, mas também entre diferentes grupos de mulheres. 

O acesso das mulheres a profissões de prestígio, assim como a presença maior 

de determinadas mulheres em ocupações marcadas pela precariedade, expõe 

essas formas cruzadas de desvantagem (BIROLI, 2018, p. 38-41). 

 

 A divisão sexual do trabalho está ancorada na naturalização de relações de autoridade e 

subordinação, que são apresentadas como se fossem fundadas na biologia e/ou justificadas 

racialmente. Está presente nas justificativas que romantizam os papeis e também na 

subalternização característica das ideologias racistas – as mulheres negras realizariam o 

trabalho remunerado de limpeza porque essa ocupação estaria de acordo com suas habilidades 

enquanto mulheres negras. No primeiro caso, serve para justificar assimetrias entre mulheres e 

homens; no segundo, para justificar assimetrias entre mulheres tanto quanto entre mulheres e 

homens (BIROLI, 2018). 

 As relações de autoridade que produzem a subordinação das mulheres são tecidas por 

múltiplos fatores. A divisão sexual do trabalho apresenta-se como variável específica - ainda 

que não independente, determinante para a compreensão de como se organizam as hierarquias 

de gênero (BIROLI, 2018, p. 43-44). 

 A filósofa americana Judith Butler (2003), amparada no pensamento foucaultiano24, 

aponta a identidade de gênero como uma construção, como um ideal normativo e regulatório 

nas redes de poder e saber. Nessas redes, os indivíduos desempenham o papel relativo ao 

gênero, que repete um comportamento aproximado desse ideal. Butler afirma que o gênero é, 

na realidade, uma performance sem nenhuma causa natural e fundamental. O comportamento 

feminino, por exemplo, não seria o resultado de um sexo feminino verdadeiro e fundamental, 

mas o inverso: a ideia de um sexo verdadeiro e fundamental é o resultado do comportamento 

 
24 Na obra intitulada “A história da sexualidade” (1999), Foucault apresenta o sexo como um artifício nas  nas 

relações de poder, ou seja, aponta os desdobramentos do desenvolvimento histórico da ideia do sexo e das 

explicações ditas como “puras” e que acabaram entendidas como “naturais” para o sexo, mas que envolvem 

manutenção de redes de poder. 



feminino. Assim, a ideia de um núcleo estável de gênero seria uma ficção sustentada por uma 

incessante performance (OKSALA, 2011).  

 A suposta fragilidade do corpo da mulher, bem como a naturalização do masculino 

baseado na suposta força dos homens, acabam por normatizar condutas de mulheres e homens. 

Essas naturalizações e normatizações tornam necessária uma releitura dos direitos humanos que 

passem a contemplar as diferenças entre homens e mulheres. A consideração das diferenças só 

faz sentido no campo da igualdade. Nas palavras de Saffioti (2011, p. 78): “o par da diferença 

é a identidade, enquanto o da igualdade é a desigualdade, sendo esta que se precisa eliminar”. 

 O vocábulo gendrado, oriundo de gender (palavra inglesa para gênero), tem sido 

utilizado por feministas. Estas começaram a utilizar a palavra “gênero” no sentido mais literal, 

como uma maneira de referir-se à organização social da relação entre os sexos (SCOTT, 2019, 

p. 49-50). 

 Scott aponta que no seu uso mais recente, “gênero” parece ter aparecido primeiro entre 

as feministas americanas. A palavra indicava rejeição ao determinismo biológico implícito no 

uso de termos como “sexo” ou “diferença sexual”. Assim, “Gênero” abrange também o aspecto 

relacional das definições normativas da feminilidade. Nas palavras de Scott:  

No seu uso recente mais simples, “gênero” é sinônimo de “mulheres”. O 

gênero parece integrar-se na terminologia científica das ciências sociais e, por 

consequência, dissociar-se da política – pretensamente escandalosa – do 

feminismo. Neste uso, o termo “gênero” não implica necessariamente uma 

parte lesada (e até agora invisível). Enquanto a expressão “história das 

mulheres” revela a sua posição política ao afirmar (contrariamente às práticas 

habituais) que as mulheres são sujeitos históricos legítimos, o “gênero” inclui 

as mulheres sem as nomear, e parece assim não se constituir uma ameaça 

crítica. O uso do “gênero” é um aspecto que a gente poderia chamar de procura 

de uma legitimidade acadêmica pelos estudos feministas dos anos 1980 

(SCOTT, 2019, p. 53). 

 

 O uso do termo “gênero”, como substituto de “mulheres”, sugere, ainda, que a 

informação a respeito das mulheres é necessariamente informação sobre os homens; rejeitando 

as justificativas biológicas, oferece um meio de referir-se ao papeis atribuídos às mulheres e 

aos homens.  

 Joan Scott aponta a necessidade de emergir uma nova história que abrirá “possibilidades 

para a reflexão sobre as estratégias políticas feministas atuais e o futuro (utópico), porque ela 

sugere que o gênero tem que ser redefinido e reestruturado em conjunção com a visão de 

igualdade política e social que incluir não só o sexo, mas também a classe e a raça” (SCOTT, 

2019, p. 76). 



 A abordagem feminista pós-moderna reconhece que há pontos de vista feministas 

contraditórios e conflituosos e aceita a impossibilidade da noção unitária da verdade. Na pós-

modernidade, “a luta feminista se transfere para o nível espectral e individual, o ângulo analítico 

deve inspirar uma ação que encurte a distância entre o indivíduo, a encarnação do poder 

democrático e as condições sociais para o exercício do poder” (LAGE; ROCHA, 2020, p. 223). 

 Em sua fase inicial, o sistema internacional de direitos humanos guiou-se pelo lema da 

igualdade formal geral e abstrata. O binômio da igualdade perante a lei e da proibição da 

discriminação, sob a ótica formal, vê-se consagrado em todos os instrumentos internacionais de 

direitos humanos. Sua proteção é requisito, condição e pressuposto para o pleno e livre exercício 

de direitos (PIOVESAN; FACHIN, 2018, p. 172). 

 No entanto, gradativamente, surgem instrumentos internacionais a delinear a concepção 

material da igualdade, concebendo a igualdade formal e igualdade material como conceitos 

distintos, mas interrelacionados. Nesse sentido, a Declaração e o Programa de Ação de Viena 

de 1993, ao afirmar que todos os direitos humanos são indivisíveis, interdependentes e 

interrelacionados, já indica que o sentido de igualdade a ser apreendido pelo direito 

internacional dos direitos humanos deveria ser aquele que a considera imbrincada com direitos 

de cunhos civis, políticos e sociais (PIOVESAN; FACHIN, 2018, p. 173). 

 Gayatri Spivak (2010) - que relançou luz ao conceito de subalterno em seu livro 

intitulado “Pode o subalterno falar?” - iniciou seu trabalho como ativista em Bangladesh, na 

indústria têxtil25. Desde então, questiona se todas as vozes são ouvidas e faz crítica à história 

única e verdadeira, consequência da pós-colonização na forma de pensar. Aponta, ainda, a 

concepção eurocêntrica de trabalhador, que parte da ideia de um sujeito único, tecendo críticas 

aos conceitos totalizantes.  

Conforme Spivak, os trabalhadores do terceiro mundo sofrem e passam por condições 

de trabalho de forma distinta dos trabalhadores do primeiro mundo; o sujeito subalterno, para 

ela, é aquele que não é ouvido, que se encontra à margem da sociedade, que é excluído. O 

desafio da mulher intelectual, portanto, é criar espaços para que os sujeitos subalternos possam 

falar a partir de sua própria cultura, sem necessidade de representação (SPIVAK, 2010). 

Entendemos que as mulheres trabalhadoras que compõem este estudo são duplamente 

subalternizadas: pela condição de mulher e pela condição de colonizadas. 

 Para Robert Young (2010), a dupla colonização da mulher colonizada está em primeiro 

lugar na esfera doméstica, com o patriarcado dos homens, e na esfera pública com o patriarcado 

 
25 Fonte: Entrevista cedida à UChile Indígena em 15 de maio de 2017. 



do poder colonial, permitindo comparações interessantes entre o patriarcado e o colonialismo. 

Na mesma linha de entendimento de Spivak (2010) argumenta que a mulher subalterna, é 

tomada sempre como objeto do conhecimento pelos governantes coloniais e indígenas que são 

igualmente machistas: “é sobre quem se escreve, se discute e se legisla, mas não a quem se 

permite uma posição discursiva de onde ela mesma possa falar” (YOUNG, 2010, p. 292). 

 Young (2010) aponta que tanto a Europa como os países descolonizados ainda estão 

tratando de compreender a larga historia do colonialismo, que poderia dizer-se começou em 

1492. Em suas palavras:  

[...] uma história que inclui histórias de escravidão, de inumeráveis e 

inomináveis mortes por opressão ou negligência, de migração imposta e 

diáspora de milhões de pessoas, da apropriação de territórios e de terra, da 

institucionalização do racismo, da destruição de culturas e a imposição de 

outras culturas. O que se destaca dessa historia é que havia lago de particular 

no colonialismo: não se trava já de uma simples opressão como outras 

anteriores, como qualquer outra serie de guerras (YOUNG, 2010, p. 282). 

 

 O termo crítica pós-colonial descreve a atividade geral da reconsideração dessa historia, 

particularmente desde a perspectiva dos que sofreram seus efeitos. Este descentralizar e 

deslocar o conhecimento ocidental também inclui o conhecimento acadêmico, examinar suas 

conexões com o colonialismo e o racismo, questionar a forma da história historicista ocidental 

como uma “totalidade ordenada e uma narrativa única que resume todas as histórias do mundo” 

(YOUNG, 2010, p. 283). 

 Ao abordar os chamados “estudos subalternos”, Raquel Sparemberger e Flávia Oliveira 

destacam: 

Se por um lado a colonialidade é a face invisível da modernidade é também, 

por outro lado, a energia que gera a decolonialidade, cujo processo 

epistemológico consiste principalmente em expor a lógica da colonialidade 

que se estabelece a partir da universalidade epistêmica. Tal lógica colonial se 

transfere diretamente ao âmbito da economia, da política, do direito e das 

questões de gênero, raça e classe social. Assim, os estudos subalternos visam 

combater uma epistemologia colonialista que, por meio do discurso da 

universalidade, legitima o conhecimento eurocêntrico como único e 

dominante ao mesmo tempo em que estimula o silenciamento e invisibilidade 

de povos e grupos historicamente subalternizados (SPARENBERGER; 

OLIVEIRA, 2020, p. 518). 

 

 Os feminismos, enquanto movimentos, buscam a transformação das estruturas sociais 

que discriminam ou excluem as mulheres. No Direito importa não somente ressignificar 

práticas jurídicas, mas buscar novos elementos práticos para a defesa e garantia dos direitos das 

mulheres. Enquanto teoria crítica do Direito, questionam os fundamentos tradicionais do 

Direito e propõem novos debates sobre igualdade, justiça e liberdade.  



 Ainda que as posições essencialistas tomadas por algumas feministas frequentemente 

tenham valor estretégico ou retórico, essas posições escondem a importância das diferenças 

entre as mulheres. Nesse sentido, uma teoria que isola o gênero corre o risco de restar 

fragilizada. Nas palavras de Katharine Bartlett:  

A crítica pós-moderna rechaça o essencialismo, pensando como se ele 

insistisse que o sujeito, incluindo o sujeito feminino, não tivesse uma 

identidade essencial, senão uma identidade constituída através de múltiplas 

estruturas e discursos que sobrepõem, interseccionam e se contradizem entre 

si de diversas maneiras. [...] a mirada pós-moderna postula que as realidades 

experimentadas pelo sujeito não são de nenhuma maneira transcendentes ou 

figurativas, senão mais bem particulares e flutuantes, consituidas dentro de 

um complexo grupo de contextos sociais. Dentro dessa posição, ser humano, 

ou mulher, é estritamente um assunto de construção social, histórica e cultural. 

(BARTLETT, 1990, p. 27). 

 

Pensar o feminismo decolonial significa pensar o feminismo localizado, tratando-se de 

práticas políticas transformadoras que vão pensar o sujeito de forma situada. De acordo com o 

feminismo decolonial, o princípio organizador das sociedades a partir do gênero, aparece na 

América Latina somente após o contato com a colonização, uma vez que estas sociedades não 

dividiam nem hierarquizavam suas sociedades baseadas em gênero. 

 O sistema sexo-gênero é a base epistêmica das teorias feministas que buscam questionar 

as relações assimétricas de poder que se dão em todos os âmbitos sociais.  O elemento político 

do feminismo faz referência à incidência nos espaços de poder com a finalidade de que se 

tomem decisões que ajudem a conseguir a igualdade material para as mulheres. É uma prática, 

uma vez que busca permear o cotidiano e transformar todos os sistemas sociais. 

 Os feminismos, como teorias críticas do direito, questionam os elementos centrais de 

discurso jurídico, levantam discussões em torno da objetividade e imparcialidade tanto na 

geração como na aplicação do direito26. Não só uma busca formal de mudanças normativas, 

mas a desconstrução cultural dos fundamentos da desigualdade que nem sempre são explícitos 

em uma sociedade (GRISALES, VÉLEZ, 2018, p. 49-50). 

 Dentro do movimento feminista, esta pesquisa destaca a antropóloga Katharine Bartlett 

(1990) e seu método feminista denominado aumento de consciência. Importante aclarar desde 

já uma diferenciação: este trabalho utiliza a expressão “aumento de consciência” a partir de 

Bartlett (1990), diferentemente da chamada “tomada de consciência”, criticada por Foucault 

que em conversa com Gilles Deleuze aponta que a consciência como saber estaria adquirida 

pelas massas e que a consciência como sujeito estaria adquirida, ocupada pela burguesia, “para 

 
26 Vide o método de Katherine Bartlett (1990) intitulado “a pergunta pela mulher”. 



a destruição progressiva e a tomada do poder ao lado de todos aqueles que lutam por ela, e não 

na retaguarda, para esclarecê−los” (FOUCAULT, 1979).  

 Na proposta de Bartlett, ao revelar uma experiência a outros, o participante no aumento 

de consciência não sabe como os outros participantes receberão sua experiência pessoal, 

conforme descreve a autora: 

O processo valoriza a tomada de riscos e a vulnerabilidade por sobre a cautela 

e a indiferença. A honestidade é valorizada por sobre a consistência, o trabalho 

em equipe por sobre a autossuficiência, a narrativa pessoal por sobre a análise 

abstrata. A meta é o empoderamento individual e coletivo. A interação entre 

experiência e teoria revela a dimensão social de uma experiência individual e 

a dimensão individual de uma experiência social e, portanto, a natureza 

política da experiência pessoal (BARTLETT, 1990, p. 20). 

 

 O aumento de consciência, enquanto método, é a busca de conhecimentos por meio de 

atividades interativas baseadas na experiência pessoal, sendo que o método é tudo aquilo que 

organiza a apreensão da verdade. Nesse sentido, os métodos feministas são os meios para se 

alcançarem os fins feministas (BARTLETT, 1990). 

 A associação entre mulher e domesticidade baseia-se na visão binária e de conexão entre 

sexo biológico e comportamentos. Nesse sentido, ainda hoje prevalece o modelo em que a 

“tendência predominante é a maioria dos homens investir seu tempo prioritariamente no 

mercado de trabalho enquanto a maioria das mulheres se divide entre o trabalho remunerado e 

os cuidados da família (BIROLI, 2018, p. 67).  

Na base dessa construção, representações científicas do sexo como uma base natural e 

necessária para identidades sexuais e de gênero tiveram uma função normativa na estratégia de 

poder/saber que constituiu homens e mulheres “normais” (OKSALA, 2011, p. 95-96). 

 Nesse sentido, Foucault (1979) aponta a normalização, advinda do discurso da 

regra “natural”, como um código, um horizonte teórico, um tipo de poder e de saber 

sacralizado pela ciência. Destaca, ainda, o grande esforço de disciplinarização e de 

normalização realizado no século XIX.  

 Contra essa normalização, Foucault (1970) apresenta também formas singulares de se 

conceber e operar resistências. Um dos primeiros movimentos resistentes do pensamento de 

foucaultiano consiste em fazer com que os extratos do saber se voltem contra os poderes. E para 

isso não há a necessidade de um intelectual universal como representante da voz dos oprimidos 

contra as ideologias dominantes; há, em contrário, o deslocamento para os sujeitos dessa 

possibilidade de resistência, não havendo a necessidade de um porta-voz, nem de representação, 

uma vez que o teórico não fala pelo grupo oprimido (SPIVAK, 2010).    



Não há, portanto, um grande poder ao qual necessita-se resistir, mas, sim uma 

pluralidade, uma multiplicidade de acontecimentos aos quais os sujeitos resistem ou 

conformam-se. Nesse sentido, as heterotopias representam um espaço outro para o pensamento, 

conforme segue: “a heterotopia tem o poder de justapor em um só lugar vários espaços, vários 

posicionamentos que são em si próprios incompatíveis” (FOUCAULT, 2009, p. 418).  

 Diferentemente das utopias, as heterotopias encontram lugar no real, ainda que este 

lugar esteja fora de todos os outros espaços, e geram inquietudes de pensamento que abalam 

nossos próprios regimes de verdade. Dizem respeito, portanto, a posicionamentos ou 

localizações diversas do comum. Podem ser entendidas como lugares de resistência e 

conformidade às “verdades”, ordens e classificações estabelecidas, e é este o entendimento que 

trazemos aqui.  

 Pensando-se o poder não como um objeto do qual se possa realizar uma definitiva 

apropriação, mas como algo que flui, que circula nas e pelas relações sociais (FOUCAULT, 

1979), conforme segue:   

 [...] O poder funciona e se exerce em rede. Nas suas malhas os indivíduos não 

só circulam, mas estão sempre em posição de exercer este poder e de sofrer 

sua ação; nunca são o alvo inerte ou consentido do poder, são sempre centros 

de transmissão. Em outros termos, o poder não se aplica aos indivíduos, passa 

por eles. [...] Efetivamente, aquilo que faz com que um corpo, gestos, 

discursos e desejos sejam identificados e constituídos enquanto indivíduos é 

um dos primeiros efeitos de poder. Ou seja, o indivíduo não é o outro do poder: 

é um de seus primeiros efeitos. O indivíduo é um efeito do poder e 

simultaneamente, ou pelo próprio fato de ser um efeito, é seu centro de 

transmissão. O poder passa através do indivíduo que ele constituiu” 
(FOUCAULT, 1979, p. 183-184).  

 

 A partir desse entendimento, é possível vislumbrar a possibilidade de resistência em 

todos os indivíduos e lugares. E é esta possibilidade de operar resistências à normalização da 

mulher, à discriminação de gênero (de raça e classe que acompanham o entendimento do 

feminismo decolonial) que move esta pesquisa, bucando compreender como se operam dentro 

das relações de trabalho. Oportuno, aqui, o entendimento foucaultiano: “o poder não é algo que 

se adquira, arrebate ou compartilhe, algo que se guarde ou deixe escapar; o poder se exerce a 

partir de inúmeros pontos e em meio a relações desiguais e móveis” (FOUCAULT, 1999, p. 

89-90). 

É nesse sentido que acreditamos que, além da análise da questão de gênero na 

efetivação do direito ao acesso ao trabalho, permanência e oportunidades, será possível 

contemplar questões raciais e de classe imbricadas na pesquisa e que materializam 

relações de poder que carecem de um constante olhar crítico.  



 Calcada na ideia de interculturalidade como um processo para a construção de outros 

modos de poder, saber, ser e viver, que vai de encontro à multiculturalidade adotada pelo 

sistema-mundo moderno/colonial, esta pesquisa busca a incorporação de saberes excluídos das 

estruturas de pensamento existentes – e esta estrutura reflete-se no Direito. Assim, busca-se o 

que Catherine Walsh (2010, p.16) denomina de “interculturalización entre las formas de 

comprender y ejercer los derechos que son formas civilizatorias además de culturales”27. E 

prossegue: “estoy hablando de una dinámica que permite transformar a la vez el curso jurídico 

político para todos”28. Para pretender-se um sistema jurídico intercultural, é necessário incluir 

distintas maneiras de conceber e exercer direitos. 

 Nessa busca por afirmar a importância de se perceber os saberes locais e legitimá-los, 

trazemos a compreensão de Colaço e Damásio (2012), no sentido de que “o pensamento 

decolonial proporciona uma profunda transformação do que entendemos por ‘direito’ e 

‘jurídico’. O direito, por exemplo, não é somente o que está nas normas, mas é aquilo que é 

construído ‘desde abajo’, a partir das mais variadas formas de conhecimento” (COLAÇO; 

DAMÁSIO, 2012, p. 197). Nesse sentido, buscaremos entender onde o direito alcança essas 

mulheres, desvelando suas realidades práticas. 

 No mesmo sentido apontam Ana Clara Henning e Mari Fagundes: “o direito não possui 

uma essência; também é um artefato cultural que precisa ser compreendido em dado momento; 

é constituído por valores e fatos sociais pulsantes em determinado período e passível de 

modificação, por conseguinte” (HENNING; FAGUNDES, 2015, p. 263). 

  Compreender a atuação das sujeitas da pesquisa, através de seus próprios modos 

explicativos, visa à um espaço para narrativas outras do trabalho, lançando luz aos 

“saberes sujeitados”, que Foucault (2005) define como: 

[...] uma série de saberes que estavam desqualificados como saberes 

não conceituais, como saberes insuficientemente elaborados:  

saberes ingênuos, saberes hierarquicamente inferiores, saberes 

abaixo do nível do conhecimento ou da cientificidade requeridos 

(FOUCAULT, 2005, p. 12). 

 

 Castro-Gómez (2007) faz um comparativo da universidade com o panóptico de 

Foucault, uma vez que é concebida com a instituidora das fronteiras entre o conhecimento útil 

e inútil, entre o conhecimento legítimo (que possui validade científica) e o conhecimento 

 
27 Tradução nossa: Interculturalização entre as formas de compreender e exercer direitos que são formas 

civilizatórias além de culturais. 
28 Tradução nossa: “Falo de uma dinâmica que permite transformar de uma vez o curso jurídico político para 

todos”. 



ilegítimo. Com isso, a universidade acaba por reproduzir as estratégias de dominação coloniais 

através do saber. É justamente a partir de uma abordagem decolonial que esta pesquisa busca 

trazer os diferentes discursos subalternos para o espaço acadêmico, em especial do Direito. 

Oportunas aqui as palavras de Colaço e Dalmásio (2012) que vão ao encontro da proposta deste 

projeto:  

Lugares de não pensamento (lugares de mitos, de religiões não-ocidentais, de 

folclore, sem educação formal, de subdesenvolvimento) hoje estão 

despertando, e esperamos que muitos outros possam despertar, do processo de 

colonialidade. Consideramos fundamental para decolonialidade do 

conhecimento, que estes espaços jurídicos “outros” de pensamento sejam 

continuamente construídos, inclusive no âmbito acadêmico (COLAÇO; 

DALMÁSIO, 2012, p.198). 

 É neste sentido que esta pesquisa busca uma produção intelectual coletiva, buscando 

horizontalizar as relações de poder e saber na academia e decolonizar sua metodologia.  

 

3 Considerações finais 

 

 Esta pesquisa encontra-se em andamento. A partir da análise do conteúdo do material 

coletado nas entrevistas com as sujeitas da pesquisa somado ao referencial teórico adotado, 

procura conhecer aquilo que está por trás das palavras sobre as quais se debruça. 

Pretende-se compreender as estratégias das mulheres no acesso, oportunidades e 

permanência no trabalho que, se confirmada a hipótese, serão heterotópicas. Findada a 

pesquisa, será elaborado material gráfico para ser compartilhado nas redes sociais para inspirar 

mulheres buscando novos espaços de aumento de consciência. Com isso, espera-se que este 

espaço construa novas possibilidades. 
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DECOLONIALIDEDADE, INTERSECCIONALIDADE E LUGAR DE FALA: 

PROTAGONISMO DAS VOZES DE MULHERES NEGRAS PERIFÉRICAS  

Hélen de Oliveira Soares Jardim29 

Dulce Mari da Silva Voss30 

 

Resumo: 

O objetivo do trabalho é evidenciar e fortalecer o lugar de fala das mulheres negras periféricas 

nas lutas antirracistas e antissexistas como estratégias de combate ao colonialismo que ainda 

demarca a vida social, política e cultural no mundo ocidentalizado, em razão da herança colonial 

eurocêntrica, antropocêntrica e cristã. Argumenta-se que as vozes de mulheres negras engajadas 

nas lutas antirracistas e antissexistas trazem à tona a perspectiva interseccional na produção 

discursiva da análise social. Esta perspectiva aponta a complexidade das imbricações entre as 

categorias classe, raça e gênero a serem levadas em conta no delineamento e fortalecimento do 

projeto decolonial de descolonização dos modos de ser, saber e poder engendradas no mundo 

contemporâneo.  

Palavras-chave: Decolonialidade; Interseccionalidade; Lugar de fala; Mulheres negras.  

 
Precisamos estar em movimento e em fuga,  

contra essa antivida que tenta tirar nossa força vital.  

Esse é o desafio da população negra no Brasil. Estar em movimento. 

Rodrigo dos Reis 

 

 

A noite não adormece 

nos olhos das mulheres 

há mais olhos que sono 

onde lágrimas suspensas 

virgulam o lapso 

de nossas molhadas lembranças. 

 Conceição Evaristo 

 

 

Decolonialidade, interseccionalidade e lugar de fala 

A colonização europeia deflagrada nas Américas, África e Ásia, durante os séculos XV 

ao XVIII, permitiu a expropriação não só dos recursos naturais, mas também a destruição brutal 

de modos de vida, de culturas e dos corpos das populações originárias. Corpos transformados 

em “energia combustível” para alimentar a máquina colonial de acumulação capitalista.  

Assim, afirma Mbembe (2019, p. 18) ao dizer que as políticas racistas do ocidente 

funcionam como tecnologia do exercício da morte: “Na economia do biopoder, a função do 

racismo é regular a distribuição da morte e tornar possíveis as funções assassinas do Estado”. 

A colonização europeia deixou como herança o racismo e o sexismo. Necropolíticas 

permanecem devastando vidas consideradas inferiores de acordo com o padrão eurocêntrico, 

 
29 Mestranda em Ensino no Programa de Pós-Graduação em Ensino Mestrado Acadêmico da Universidade Federal 

do Pampa, Campus Bagé, email: helenjbage@gmail.com  
30 Doutora em Educação, professora permanente do Programa de Pós-Graduação em Ensino Mestrado Acadêmico 

da Universidade Federal do Pampa, Campus Bagé, email: dulcevoss@unipampa.edu.br 



antropocêntrico e cristão colonial. Marcas cruéis e devastadoras geradas pela colonialidade do 

ser, poder, saber e sentir que dissolve a humanidade das populações e corpos negros/as no 

mundo ocidentalizado.  

Resistir às forças de morte é um ato coletivo ético, estético e político de afirmação de 

todas as formas de vida. De vidas que acenam com outras possibilidades de existências, valores, 

crenças, visões de mundo e relações sociais. Ações e relações que expressam em si o poder da 

pulsão vital, disseminam e fortalecem o desejo de estar em equilíbrio com os seres e as forças 

que habitam o cosmos e que se mostram plurais em si mesmas. É assim que entendemos o 

projeto decolonial, ação ética, estética e política a favor da pluralidade cultural e do direito à 

diferença.  

É nesse sentido que a interseccionalidade como ferramenta analítica possibilita 

compreender que, em vez de ver as pessoas como uma massa homogênea e indiferenciada de 

indivíduos, a reivindicação pelo estatuto de cidadania requer uma abordagem mais complexa 

das desigualdades sociais interseccionadas com as desigualdades de gênero, raça, sexualidade, 

classe, religiosidade, deficiência, entre outras, que posicionam as pessoas de maneira diferente 

no mundo. Alguns grupos são especialmente vulneráveis às mudanças na economia global, 

enquanto outros se beneficiam desproporcionalmente delas. Repensar as desigualdades pela 

lente interseccional permite perceber o sistema de poder interligados e a necessidade de requer 

políticas públicas diferenciais para reduzir todas as formas de exclusão (COLLINS; BILGE, 

2020).  

Discursos e modos de vida de mulheres negras foram e ainda são historicamente 

interditados. Compreendemos que o discurso não é somente o dito, mas também o não-dito, ou 

seja, como afirma Foucault (1996), o discurso carrega em si relações de poder baseadas nos 

sistemas de luta que engendra e coloca em circulação o desejo, aquilo pelo que se luta na vida 

social. Assim que, em relações de poder assimétricas quanto às desigualdades de gênero e 

raciais, alguns discursos são dotados de verdade, enquanto outros são deslegitimados. Mas o 

discurso também pode funcionar como estratégia de resistência. 

Por essa razão, mulheres negras ativistas fizeram a crítica aos movimentos feministas que 

reiteravam as desigualdades raciais em seus discursos. Como adverte Ribeiro (2019, p. 34): 

“Uma mulher negra terá experiências distintas de uma mulher branca por conta de sua 

localização social, vai experenciar gênero de uma outra forma”. 

A autora afirma ainda que: 

O lugar social não determina uma consciência discursiva sobre esse lugar. Porém, o 

lugar que ocupamos socialmente nos faz ter experiências distintas e outras 

perspectivas. A teoria do ponto de vista feminista e lugar de fala nos faz refutar uma 



visão universal de mulher e de negritude, e outras identidades, assim como faz com 

que homens brancos, que se pensam universais, se racializem, entendam o que 

significa ser branco como metáfora do poder, como nos ensina Kilomba. Com isso, 

pretende-se também refutar uma pretensa universalidade. Ao promover uma 

multiplicidade de vozes o que se quer, acima de tudo, é quebrar com o discurso 

autorizado e único, que se pretende universal. Busca-se aqui, sobretudo, lutar para 

romper com o regime de autorização discursiva (RIBEIRO, 2019, p. 39). 

 

O conceito lugar de fala criado por Djamila Ribeiro é uma ferramenta discursiva e 

política de defesa das vozes de mulheres negras. Resistência ao eurocentrismo e seus 

mecanismos de poder que impõem formas universais e hierárquicas de pensar e existir no 

mundo. Portanto, exercer o direito do lugar de fala não é afirmar um modo individual de pensar, 

mas romper silenciamentos, pois: “o lugar social que certos grupos ocupam restringem 

oportunidades” (RIBEIRO, 2019, p. 34). E o que se pretende é quebrar a visão universal de 

quem pode falar, do que e quem pode dizer e a verdade do que diz. 

Ressaltar e reforçar o protagonismo de mulheres negras periféricas31 nas lutas antiracistas 

e antisexistas é o objetivo deste texto. Mulheres negras que, desde o início dos movimentos 

feministas negros no mundo e, em especial, no contexto afro-brasileiro, afro-latino, afro-

americano e afro-diaspórico fazem das suas vozes ferramentas potentes de luta contra o racismo 

e o sexismo, borrando as fronteiras do silenciamento e enbranquecimento colonial. 

Protagonistas nos cotidianos micropolíticos e nas movimentações macropolíticas do feminismo 

negro. Mulheres negras se tornam forças potentes de criação de outras vidas possíveis. 

 

Racismo e sexismo: Mulheres negras em luta 

A produção de desigualdades sociais e de gênero associadas ao racismo e sexismo torna 

ainda mais perversa as condições de existência de mulheres negras periféricas em nosso país. 

São elas que formam a maior parcela da população brasileira subjugada às injustiças sociais. 

Como mostra a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), do IBGE, realizada no 

período de 1995 a 2015, o contingente populacional de mulheres negras no Brasil totaliza 55,6 

milhões, são elas que chefiam 41,1% das famílias negras e recebem, em média, 58,2% menos 

em relação às mulheres brancas, tendo em vista que a maioria vive em situação de profunda 

vulnerabilidade social causada pelo agravamento do desemprego. Também são as mulheres 

 
31 O uso do termo periferia refere-se aqui à condição de desigualdade de classe, raça e gênero imposta pelo sistema 

colonial capitalístico que posiciona mulheres negras à margem em relação ao usufruto dos bens materiais e do 

capital cultural produzido socialmente, fazendo com que vivam em situação de profunda vulnerabilidade, maior 

pobreza econômica, desempenhem profissões de baixa remuneração e desprestigiadas socialmente, tenham um 

nível precário de escolarização e residam em locais onde falta a infraestrutura básica. 



negras que desempenham ocupações de menor renda, principalmente o serviço doméstico, 

grande parte sem as garantias trabalhistas. 

Outro dado relevante da desigualdade social vivida pelas mulheres negras, nos tempos 

atuais, refere-se ao fato de ter sido constatado, no ano de 2020, em meio ao isolamento social 

gerado pelas medidas sanitárias governamentais de contenção da Pandemia da COVID-19, o 

crescimento dos casos de feminicídio. O Brasil contabilizou 1.350 casos de feminicídio - um a 

cada seis horas e meia, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O número é 0,7% 

maior comparado ao total de 2019. Três a cada quatro vítimas de feminicídio tinham entre 19 e 

44 anos. A maioria (61,8%) era negra 

(https://www.correiobraziliense.com.br/brasil/2021/07/4937873-brasil-registra-um-caso-de-

feminicidio-a-cada-6-horas-e-meia.html). 

O direito de existir com dignidade é negado a maioria das mulheres negras em nosso país. 

Mulheres negras são submetidas a condições desumanas de existência. Em relação a população 

carcerária, o Brasil é o 4° país que mais prende mulheres: 62% delas são negras 

(https://carceraria.org.br/mulher-encarcerada/brasil-e-o-4o-pais-que-mais-prende-mulheres-

62-delas-sao-negras). 

Mesmo que colocadas sob inúmeras interdições, mulheres negras levantam suas vozes 

em luta incessante. Mulheres negras têm atuado coletivamente para que suas vozes estejam 

presentes na sociedade brasileira e para que as pautas de luta contra as desigualdades sociais, 

étnico-raciais e sexistas sejam ouvidas, reconhecidas e atendidas.  

Foi assim que o 1º Encontro Nacional de Mulheres Negras foi realizado em 1988, na 

cidade de Valença (RJ). E, em 2015, na cidade de Brasília, capital brasileira, aconteceu a 

“Marcha das Mulheres Negras contra o racismo, a violência e pelo bem viver”, ação que contou 

com a participação de mais de cinquenta mil mulheres negras de todo o mundo. 

Três anos depois, em 2018, outro movimento se fez com o “Fórum Permanente de 

Mulheres Negras: Avaliação dos 30 anos do Encontro Nacional de Mulheres Negras”, durante 

o 13° Fórum Social Mundial, em Salvador (BA), um momento especial de avaliação da 

trajetória de organização das mulheres negras nessas últimas três décadas. Conforme afirmado 

no relatório do Fórum, o protagonismo das mulheres negras tem dado visibilidade à sua agenda 

de direitos. Inúmeras organizações foram criadas e qualificaram o embate/debate político-

ideológico sobre o racismo e o sexismo na sociedade brasileira:  

As mulheres negras brasileiras protagonizaram avanços no plano organizativo, no 

plano das políticas públicas e marcaram a trajetória política de desmonte do “mito da 

democracia racial”. As mulheres negras brasileiras travaram à luta e a crítica contra o 

capital, as relações de classe, e todas as formas de opressão, propondo uma sociedade 



com base na dignidade humana, no desenvolvimento humano, social e equitativo. Ou 

seja, as mulheres negras tem reivindicado o estabelecimento de um novo Pacto 

Civilizatório para o Brasil. “Se fomos vitoriosas?...” Os debates apontaram que, 

parcialmente, sim, mas que ainda tem-se muito a percorrer (13° FÓRUM SOCIAL 

MUNDIAL, 2018, p. 5). 

No debate, a discussão do racismo foi associada ao “aprofundamento das desigualdades, 

empobrecimento da população negra, concentração de riquezas, feminicídio de mulheres 

negras, assassinato de jovens negros, encarceramento da população negra, crescente 

encarceramento das mulheres negras em todo o país” (13° FÓRUM SOCIAL MUNDIAL, 

2018, p. 5).  

Figura 01: Fórum Social Mundial, 2018 

 

Fonte: https://camtra.org.br/os-direitos-sexuais-e-reprodutivos-das-mulheres-negras/ 

 

Portanto, evidenciar vozes de mulheres negras que foram grandes matriarcas do ativismo 

no Brasil e que abriram caminhos em tempos duros de racismo, sexismo e colonialismo, é 

reconhecer a verdade que elas anunciam. Falamos aqui de três mulheres negras que marcaram 

e ainda marcam a história das lutas antirracistas e antissexistas enquanto pioneiras do 

feminismo negro: Lélia Gonzalez, Sueli Carneiro e Beatriz Nascimento. Três mulheres, que 

nasceram em regiões brasileiras distintas, mas foram contemporâneas nas lutas feministas 

negras, num período da história brasileira que mulheres negras permaneciam extremamente 

subalternizadas e excluídas dos direitos sociais, em termos de moradia, saúde, trabalho, 

escolaridade, participação política, etc.  

Lélia Gonzalez nasceu em 10 de fevereiro de 1935, na cidade de Belo Horizonte/Minas 

Gerais, o pai era operário e a mãe empregada doméstica. Ainda criança sentiu na pele a condição 

de subalternidade imposta às meninas negras, como ela conta:  

Quando criança, eu fui babá de filhinho de madame, você sabe que criança negra 

começa a trabalhar muito cedo. Teve um diretor do Flamengo que queria que eu fosse 

para casa dele ser uma empregadinha, daquelas que viram cria da casa. Eu reagi muito 

contra isso então o pessoal terminou me trazendo de volta para casa (LITERAFRO, 

Faculdade de Letras, UFMG). 

 

https://camtra.org.br/os-direitos-sexuais-e-reprodutivos-das-mulheres-negras/


 No final da década de 1960, Lélia se casou com Luiz Carlos Gonzalez, daí provém seu 

sobrenome espanhol. Até o final da sua vida, julho de 1994, viveu no Rio de Janeiro. Num 

tempo em que mulheres negras apenas tinham como possibilidade o trabalho doméstico, Lélia 

conseguiu concluir o ensino médio (1954), numa escola carioca tradicional, o Colégio Dom 

Pedro II e ainda, quatro anos depois, concluiu História, Geografia e Filosofia (1962), na 

Universidade Estadual do Rio de Janeiro. E tornou-se professora universitária (VIANA, 2006). 

Como ativista, foi uma das fundadoras do Movimento Negro Unificado contra a 

Discriminação Racial (MNUCDR, nome mais tarde reduzido para MNU), fundado em 1978, 

cujas causas fundamentais foram a crítica ao mito da democracia racial, a luta contra a violência 

e a discriminação e a defesa de políticas públicas para a comunidade afro-brasileira. Luta em 

que foi uma das pioneiras das causas de mulheres negras a denunciar o sexismo no próprio 

movimento negro, como herança do patriarcado, e o racismo do feminismo branco.  

Sua militância se estendeu também no meio acadêmico e além-fronteiras: 

Em diálogo profícuo com a produção do seu país, a autora faz uma crítica radical aos 

chamados intérpretes do Brasil, reagindo ao arianismo de Oliveira Vianna e ao elogio 

da mestiçagem de Gilberto Freyre, ou mesmo às tintas patriarcais das formulações de 

Caio Prado Jr. em seu famoso A formação do Brasil contemporâneo. Ela também 

acompanha de forma atenta e crítica a escola paulista de sociologia, analisando os 

trabalhos dos estudiosos que investiram no entendimento das relações raciais 

brasileiras, liderados por Florestan Fernandes, e as interpretações que visavam dar 

uma explicação para a especificidade do capitalismo que se estabelecia no Brasil e na 

América Latina, tendo como referência a produção intelectual de Fernando Henrique 

Cardoso ( RIOS; LIMA, 2020, p. 7). 

 

 Fortemente engajada na descolonização política e epistemológica, Lélia foi à autora de 

uma fecunda produção intelectual, influenciada por autores e autoras africanos/as, norte 

americanos/as e latinos/as. Seu legado é incontestável e serve de munição política e teórica para 

a defesa das mulheres negras até os dias atuais.   

Figura 02: Lélia Gonzalez 

 

Fonte: https://catarinas.info/lelia-gonzalez-a-feminista-negra-da-amefrica-ladina-parte-3/ 



 

A segunda matriarca negra e ativista aqui citada é Maria Beatriz Nascimento. Nascida em 

Aracajú (SE), em 1942, era a oitava filha de Rubina Pereira do Nascimento e Francisco Xavier 

do Nascimento e teve nove irmãos. Ainda na infância, Beatriz, como milhares de crianças 

nordestinas das famílias que na época migravam para a região Sudeste em busca de condições 

de sobrevivência, foi para os subúrbios cariocas e no Rio de Janeiro concluiu a graduação em 

História na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), em 1971. Logo após, tornou-se 

professora da rede estadual fluminense. Junto com outras pesquisadoras e pesquisadores fundou 

o Grupo de Trabalho André Rebouças na Universidade Federal Fluminense (UFF), onde 

também cursou a Pós-Graduação em História do Brasil. Nos anos finais da década de 1970 e 

início de 1980, Lélia e Beatriz foram militantes fortemente engajadas nos movimentos sociais 

negros organizados, mantendo vínculo com o MNUCDR, depois chamados MNU 

(LITERAFRO, Faculdade de Letras, UFMG). 

O enfrentamento ao racismo e ao sexismo percorreu a vida de Lélia e Beatriz. Ambas 

foram pesquisadoras e escritoras. Beatriz não concluiu o mestrado, pois fora vítima de 

feminicídio. Seu legado intelectual se deu fora do universo acadêmico, dedicando seus estudos 

especialmente, aos quilombos, entendidos por ela como territórios de corpos negros em 

movimento, assim falou: “A Terra é o meu quilombo. Meu espaço é meu quilombo. Onde eu 

estou, eu estou. Quando eu estou, eu sou”.  

No livro “Eu sou atlântica”, escrito por Alex Ratts (2006), antropólogo parceiro de 

pesquisas de Beatriz, este diz que ela se recusou a ocupar um lugar social determinado para as 

mulheres negras na estrutura social brasileira, racista e sexista, experimentando um outro lugar 

de fala – pessoal, acadêmico e político.  

Imagino Beatriz serena, irada, cansada, alegre, pensativa, disposta... A grandeza da 

alma de uma pessoa, em contraposição à vida breve desses indivíduos significativos 

que se constituíram como “individualidades fortes”, nos leva a equações de aparente 

incongruência. Que Beatriz Nascimento seja referência “intelectual ativista 

insurgente”, mas também passível de crítica. Que seja uma imagem de mulher negra, 

quase ícone, uma estrela negra e que possa estar próxima. Que Beatriz seja o que foi 

em sua existência humana: demasiado humana. Que sua noite “não adormeça em 

nossos olhos”, a exemplo do que nos solicita o poema de Conceição Evaristo, a ela 

dedicado (RATTS, p. 79, 2006). 

 

Figura 03: Maria Beatriz Nascimento 



 

Fonte: http://www.letras.ufmg.br/literafro/ensaistas/1422-beatriz nascimento 

 

A terceira matriarca negra e ativista a exercer lugar de fala das mulheres negras, até os 

dias de hoje, é Sueli Carneiro. Nascida em 1950, na cidade de São Paulo. Uma das únicas 

passagens da sua infância que ela destaca é a vida escolar, lugar onde enfrentou desde cedo o 

racismo e o sexismo. Na carreira acadêmica e política, Sueli Carneiro é uma grande referência 

do feminismo negro. Doutora em Filosofia pela USP e fundadora do GELEDÉS – Instituto da 

Mulher Negra, primeira organização negra e feminista independente de São Paulo. Criou o 

único programa brasileiro de orientação na área de saúde específico para mulheres negras 

(LITERAFRO, Faculdade de Letras, UFMG). 

A edição comemorativa dos vinte e três anos do GELEDÉS, publicada no caderno IV 

Mulher Negra (SILVA, 1993), reúne três textos de Sueli Carneiro: “O poder feminino do culto 

aos orixás”, um dos mais antigos textos por ela escrito onde se refere à mitologia iorubana, 

como inspiração para a análise dos problemas cotidianos das mulheres negras frente ao 

patriarcado; “Organização nacional das mulheres negras: desafios e perspectivas”, texto 

decorrente da análise feita por ela do I Encontro Nacional de Mulheres Negras, realizada em 

1988, onde amplia a discussão sobre a diversidade das mulheres negras brasileiras e a 

necessidade de  sua atuação política; e “Identidade feminina”, no qual a autora enfatiza a 

interseccionalidade como elemento primordial para pensar o feminismo negro. 

Figura 04: Sueli Carneiro 



 

Fonte: http://www.letras.ufmg.br/literafro/ensaistas/1426-sueli-carneiro 

 

Patrícia Collins e Sirma Bilge (2020), feministas afro-americanas, referem-se à 

interseccionalidade como redes de interconexões entre as gerações mais velhas e as gerações 

mais novas de mulheres negras brasileiras, latino-americanas e caribenhas ativistas.  Nesse 

sentido, ressaltam que ativistas como Lélia Gonzalez, Maria Beatriz Nascimento e Sueli 

Carneiro forneceram a base para a nova geração de ativistas organizar o Festival Latinidades, 

evento anual de afro-latinas e afro-caribenhas, sendo o maior Festival de mulheres negras da 

América Latina e, na sua sétima edição, foi realizado em Brasília em 2014, reunindo mais de 

mil mulheres negras e pessoas aliadas.  

As autoras enfatizam que, esse Festival teve como propósito promover a “igualdade racial 

e combater o racismo e o sexismo”, movimento que deu continuidade ao legado das gerações 

de mulheres ativistas anteriores e mostrou o uso da interseccionalidade como categoria analítica 

fundamental no feminismo afro-brasileiro. Os laços intergeracionais permitiram às negras mais 

jovens estabelecer conexões entre raça, gênero e classe, vistos e tratados, muitas vezes, de forma 

separada. O evento em si foi interseccional, à medida que recebeu pessoas de todas as esferas 

da vida. Lideranças comunitárias, mães e pais, artistas e representantes de escolas de samba, 

professores e professoras das escolas e universidades, estudantes de ensino médio a pós-

graduação, servidoras e servidores públicos, membros de diversos grupos raciais/étnicos de 

todas as partes e regiões do Brasil, bem como da Costa Rica, do Equador e de outras nações da 

América Latina e do Caribe (COLLINS; BILGE, 2020).  

Nesse contexto, o Festival Latinidades não apenas tratou da necessidade de relação entre 

as divisões sociais de raça, classe, gênero, sexualidade, idade, nacionalidade e capacidade, 

como também promoveu a aproximação de pessoas do meio acadêmico e comunitário, idosas 



e jovens que aprenderam umas com as outras. Presença e mistura de corpos, texturas, peles, 

cabelos, cores, linguagens, idiomas, e tantos outros elementos conectados entre si, desafiando 

o racismo e o sexismo que insistem em aprofundar desigualdades sociais entrecruzadas com 

outras categorias que tornam mulheres, crianças, pessoas de cor, pessoas com capacidades 

diferentes, pessoas trans, populações sem documento e grupos indígenas mais vulneráveis 

(COLLINS; BILGE, 2020). 

 

Considerações Finais 

Em tempos passados e presentes, o combate às forças de morte tem sido deflagrado pelos 

movimentos negros de homens e mulheres que denunciam a exclusão social, racial, sexistas e 

de gênero. Marcas herdadas do colonialismo eurocêntrico, antropocêntrico e cristão.  

As vozes de mulheres negras em polifonia nas lutas contra o racismo e o sexismo das 

necropolíticas vêm conquistando legitimidade no campo social. Evidenciar e fortalecer o lugar 

de fala de mulheres negras periféricas nas lutas antirracistas e antissexistas é legitimar essas 

vozes.  

As lutas antirracistas e antissexistas trazem à tona as análises interseccionais e decoloniais 

como estratégicas na construção crítica do debate científico e acadêmico e da produção 

intelectual acerca das desigualdades que atravessam a vida social. Pois, trata-se de entender que 

o racismo e o sexismo são produzidos de modo complexo, ou seja, decorre das imbricações 

entre as categorias de classe, raça e gênero, dentre outras relações presentes em cada contexto.   

Mulheres africanas, afro-diaspóricas, afro-brasileiras, afro-latinas, afro-caribenhas e afro-

americanas tornam-se protagonistas ao ocupar o lugar de fala e manifestar através de suas vozes 

o poder e a ética de plenitude da vida aprendida com as gerações passadas das matriarcas negras 

que abriram os caminhos às novas gerações. Mulheres negras que em constante vigília e 

movimento mostram outros modos de ver, sentir e bem viver. 
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CRIMES CULTURALMENTE MOTIVADOS: O ABANDONO GEMELAR 

GUARANI SOB A PERSPECTIVA DO DIREITO BRASILEIRO 

                                                                                       Tainá Viana* 

      Prof.(o). Me. Marcelo Beckhausen** 

 

Resumo: Trata-se do abandono de gemelares nas comunidades Guarani no Brasil e do 

enquadramento legal desse ato no Direito Penal brasileiro sob a perspectiva da teoria do delito, 

da teoria dos sistemas e dos fatores antropológicos, culturais, humanitários e sociais 

relacionados a tal prática. Ante a proteção internacional e constitucional do direito humano 

absoluto à liberdade de culto, crença e religião, faz-se essencial a análise dessa prática cultural 

milenar nas tribos Guarani frente à compreensão interna do ilícito e do enquadramento do ato 

como erro de proibição ou à luz da teoria cultural defense, sob pena do Estado agir em 

desconformidade com as proteções e garantias constitucionais e internacionais conferidas aos 

povos indígenas, o que justifica a escolha do tema. A construção desse estudo se dá por meio 

dos métodos hipotético-dedutivo; histórico-dedutivo; comparativo e pragmático-sistêmica. 

Desse modo, imperioso é o estudo das condições da ação penal, dos elementos multiculturais e 

sistêmicos. Um dos objetivos alcançados nesta pesquisa foi a demonstração de que o abandono 

gemelar pela comunidade Guarani pode ser considerado como um crime culturalmente 

motivado através da aplicação de causas supralegais de exclusão da ilicitude consubstanciadas 

na teoria multiculturalista cultural defense. Isso porque se entendeu que o enquadramento de 

tal ato como erro de proibição já não mais serve ao dilema atual, tendo em vista que é uma visão 
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segregadora e preconceituosa, ainda adepta ao modelo assimilacionista igualitário. Assim, 

buscar-se-á a aplicação prática de tais diretrizes teóricas na atuação do Estado diante de casos 

concretos, a fim de se alcançar uma adequada prestação de justiça aos grupos minoritários no 

Brasil. 

Palavras-chave: 

CRIMES CULTURALMENTE MOTIVADOS; DIREITOS HUMANOS; EXCLUDENTE DE 

ILICITUDE; MULTICULTURALISMO; TEORIA DO DIREITO. 

1 INTRODUÇÃO 

O abandono de gemelares entre as comunidades Guarani é um evento relevante ao 

direito em suas várias perspectivas. Por um lado, há o desafio de lidar com a questão da 

imputação do ato de abandonar um menor dentro de uma esfera cultural e social como uma 

prática costumeira e aceitável. Por outro, tem-se o tratamento jurídico dispensado ao menor 

abandonado, na qualidade de sujeito de direito presumidamente vulnerável, e o necessário 

amparo estatal através de acolhimento institucional e psicológico. 

Ocorre que, para a comunidade indígena, a semelhança dos corpos é narrada como 

fato extraordinário. No entendimento Guarani, duas pessoas do mesmo sexo que nascem da 

mesma gestação possuem poucas chances de sobreviver. E quando são de sexos diferentes e 

sobrevivem, o fato de uma delas gerar um filho com deficiência pode indicar que a 

gemelaridade está relacionada às causas de deficiências e, portanto, deve a criança ser excluída 

daquela sociedade. 

A partir da perspectiva dos Direitos Humanos e da análise das teorias do delito, bem 

como da esfera do multiculturalismo, para esse tipo específico de ato na cultura indígena com 

reflexos no direito estatal, buscar-se-á uma classificação para o ato praticado e o seu 

reconhecimento como crime culturalmente motivado. Portanto, partir-se-á de uma perspectiva 

sócio-multicultural para tratar do abandono de gemelares no sistema jurídico brasileiro, 

buscando alternativas teóricas e práticas para o enquadramento dessa prática indígena ante o 

direito estatal dominante, sendo respeitadas suas peculiaridades. 

Ainda, buscar-se-á cumprir o objetivo específico de demonstrar a possibilidade da 

prática de abandono gemelar pelos indígenas Guarani ser considerada um crime culturalmente 

motivado. E, assim, a esse ato ser então aplicada uma excludente de ilicitude em decorrência 

do reconhecimento do fator cultural, que é prevalecente ao fator da consciência de ilícito, pelos 

praticantes dessa cultura milenar. 



Já como objetivo geral desse estudo, tem-se a pretensão de contribuir para a análise 

antropológica, cultural, ética e social do tema, expondo a perspectiva singular de alguns atos 

praticados por indígenas, visto que muitos possuem um fator cultural por trás. Assim, necessária 

é a análise do seio comunitário para garantir ao nativo acusado de abandono um julgamento 

adequado e justo, em procedimento especial, com respeito aos seus direitos humanos 

constitucionalmente assegurados. 

Desse modo, considerando a dificuldade de aferição dos elementos antropológicos, 

psicológicos e sociais, necessária ao enquadramento de tal ato como uma excludente de 

ilicitude, resta incerta a forma de julgamento desses casos atualmente. Diante disso, essenciais 

são o estudo das condições da ação penal e dos elementos multiculturais e supralegais, como 

excludentes de ilicitude, a serem ventilados, bem como de uma solução para o problema social 

de tal prática costumeira, garantindo a defesa dos direitos constitucionais adquiridos pelos 

povos indígenas ao longo do tempo. Motivos que ensejaram a escolha do presente tema. 

Os métodos de pesquisa a serem utilizados serão o hipotético-dedutivo, na busca de 

expor hipóteses de soluções ao problema em análise a partir da classificação da teoria do delito 

e da esfera do multiculturalismo, bem como se baseando nos direitos humanos e em causas 

supralegais de exclusão de ilicitude para esse tipo específico de ato na cultura indígena com 

reflexos no direito estatal dominante; o histórico-dedutivo, visto que se pretende discorrer sobre 

o avanço dos direitos indígenas ao longo do tempo; e o pragmático-sistêmica, com a finalidade 

de tentar relacionar tal ato com motivação cultural à teoria dos sistemas. 

2 DA ANÁLISE CONTEXTUAL DO TEMA 

A gradativa globalização fez com que os povos ao redor do planeta realizassem um 

constante movimento migratório resultante na mistura e conflito de culturas e ideais. Através 

da imersão cultural ocorrida, pôde-se observar que toda cultura compreende um todo lógico e 

coeso em si, o que contraria a compreensão da existência de leis universais que sejam capazes 

de nos conduzir à evolução gradativa das culturas na existência humana. Tal concepção 

antropológica foi denominada como relativismo cultural (CUCHE, 1999). 

Importante se faz, para o entendimento do presente estudo, a concepção acerca da 

expressão diversidade cultural que, basicamente, é definida por Ávila (2018) como “[...] a 

coexistência dentro de um mesmo espaço geográfico de grupos sociais com características 

culturais que diferem entre si”. A expressão da autora diz respeito a aspectos que representam 

diferentes culturas em interação, de uma forma particularizada, considerando a existência de 



indivíduos que integram certos grupos com peculiaridades étnicas, culturais, linguísticas e 

religiosas de forma que se destoam quanto à comunidade majoritária a qual estão inseridos. 

Com isso, entende-se que os agentes formadores desta diversidade são coletivos, estão em 

grupos sociais e formam minorias, não se tratando de indivíduos singulares (ÁVILA, 2018). 

No que tange a questão mais específica, cabe apresentar o disposto no livro 

Diálogos com os Guaranis (SILVEIRA; MELO; JESUS, 2016), que traz de forma conceitual o 

abandono de gemelares na cultura Guarani. Nele as autoras explicitam que para a comunidade, 

tanto entre os grupos Mbya, quanto entre os Nhandeva, os desdobramentos em função de uma 

gestação de gêmeos começam desde cedo (SILVEIRA; MELO; JESUS, 2016). E assim sendo, 

as nativas gestantes implementam, inclusive, dietas alimentares e as restrições envolvidas nos 

processos de produção de corpos já visando evitar o nascimento de crianças com deficiência 

e/ou gêmeas (SILVEIRA; MELO; JESUS, 2016). 

As autoras também trazem algumas explicações da narrativa sobre Pa’i Rete 

Kuaray, conhecida como mito dos gêmeos (SILVEIRA; MELO; JESUS, 2016). Nessa senda, 

Léon Cadogan escreve sobre relatos Guarani que percebem o nascimento de gêmeos como 

resultado de uma união que desagrada os deuses (CADOGAN, 1946). Explica o antropólogo 

que “[...] as crianças gêmeas nasceriam portadoras de espíritos malignos e nenhuma mulher em 

idade fértil as poderia tocar, ver ou ouvir o choro dessas crianças” (CADOGAN, 1946). Com 

isso, denota-se que ainda hoje é comum entre os Guarani práticas culturais destinadas a 

prevenção do nascimento de gêmeos, sendo que se trata de uma tradição milenar, o que torna 

esse fato um grande desafio a comunidade e ao Estado, pois para eles isso é uma ameaça às 

gerações futuras. 

Para Cunha Filho (2002): 

Direitos culturais são aqueles afetos às artes, à memória coletiva e ao repasse 

de saberes, que asseguram a seus titulares o conhecimento e uso do passado, 

interferência ativa no presente e decisão de opções referentes ao futuro, 

visando sempre à dignidade da pessoa humana. 

Nas palavras de Villares (2013): “[...] é sabido que os indígenas não se 

organizavam, nem se organizam, da mesma forma que a sociedade brasileira ‘civilizada’, sob 

o julgo das leis e normas positivadas pelo ordenamento macro”. Portanto, “[...] o direito como 

fenômeno social organizacional é uma construção da Idade Moderna ocidental”, dessa forma, 



falar em direito indígena é impor um modelo de organização alheio aos sistemas jurídicos de 

cada povo indígena (VILLARES, 2013). 

De acordo com a autora Manuela da Cunha: 

As comunidades indígenas são aquelas que, tendo uma continuidade histórica 

com sociedades pré-colombianas, se consideram distintas da sociedade 

nacional. E índio é quem pertence a uma dessas comunidades indígenas e é 

por ela reconhecido (CUNHA, 1987). 

Ademais, cada povo indígena e até mesmo cada tribo, comunidade ou aldeia possui 

um sistema normativo próprio, que rege sua organização social, para Villares (2013) “[...] aqui 

num conceito conglobante da palavra social, a abranger as relações familiares e pessoais, o 

poder político, a economia, costumes, línguas, crenças, ocupação territorial”, enfim, tudo que é 

relacionado ao seio de uma comunidade indígena e a qualifica como tal. 

Portanto, isso acaba por refletir também na esfera legislativa, pois: 

[...] uma vez que, sendo o Direito um conjunto de representações sociais, toda 

a normatividade que contemple esses grupos étnicos tem que se pautar por sua 

compreensão da vida, sob pena de inconstitucionalidade e carência de eficácia 

em função da subversão dos valores que orientam a consciência coletiva 

(PEREIRA, [2021?]). 

Conforme expõe Wucher (2000), certas minorias, que são consideradas by will, 

“exigem, além de não serem discriminados, a adoção de medidas especiais as quais permitam-

lhes a preservação de suas características coletivas – culturais, religiosas ou linguísticas [...]”, 

pois não querem ser assimiladas às sociedades em que vivem. Contudo, é exigido pela 

sociedade dominante que “[...] os indígenas do século XXI vivam da mesma maneira que 

viviam quando da invasão europeia no final do século XV” para que sigam sendo considerados 

nativos, porém, isso seria o mesmo que exigir que os brancos também sigam falando, vestindo-

se e se alimentando nos dias atuais como no “período da chegada das caravelas ao que chamam 

de Novo Mundo” (BEZERRA, 2018). Com isso, percebe-se que no Brasil, está-se diante desta 

espécie de minoria quanto se trata do pleito indígena na luta para o reconhecimento social e 

jurídico das suas tradições, o que precisa ser definitivamente superado pelo entendimento 

multiculturalista consubstanciada na análise antropológica e social do povo nativo. Veja-se. 

3. DA VISÃO ANTROPOLÓGICA E SOCIOLÓGICA 



O estudo antropológico é um meio poderoso capaz de apontar as questões 

socioculturais referentes a qualquer assunto indígena. Pois, nas disputas judiciais que envolvem 

os elementos da cultura indígena, deverá, de forma obrigatória, ser utilizada a pesquisa 

antropológica para amparar qualquer decisão. Neste sentido encontra-se o posicionamento de 

Clavero (1994), para o autor, “[...] os problemas envolvendo direitos indígenas, individuais e 

coletivos, no âmbito de uma cultura constitucionalista, só podem ser resolvidos através de uma 

análise antropológica”. São suas palavras: "Sigue siendo la antropología quien nos aclara estas 

cosas” (CLAVERO, 1994). E, no mesmo sentido Aracy Lopes da Silva: “[...] a antropologia é 

a única disciplina plenamente capacitada para a apreensão da realidade dos povos indígenas por 

havê-los escolhido como seu objeto por excelência, desde que se constituiu como disciplina” 

(SILVA, 1994). 

Para Cunha (1987): 

A noção de cultura veio substituir-se à de raça, dentro de um movimento que 

se quis generoso, e que certamente o foi. E já que a cultura era adquirida, 

inculcada e não biologicamente dada, também podia ser perdida. Inventou-se 

o conceito de aculturação e com ele foi possível pensar - para gáudio de 

alguns, como os engenheiros sociais, e para pesar de outros, como alguns 

antropólogos – na perda da diversidade cultural e em cadinhos de raças e 

culturas. 

Por isso, é de suma importância deixar claro, desde já, que os indígenas têm o direito 

de permanecerem nativos, mesmo que saiam de seus territórios de origem ou percam parte de 

suas características étnicas. Isso porque, de acordo com Villares (2013): “[...] classificar os 

índios em relação ao seu grau de integração com a sociedade é uma questão superada pela 

antropologia” (VILLARES, 2013). 

Ocorre que a diferença entre o sistema cultural e seu entorno, entre meio e ambiente, 

é uma diferença que interage, absorve e filtra os outros sistemas com os quais se comunica, mas 

mantém sua autonomia. Para Teubner (2016), na base do sistema indígena estaria uma 

observação do direito como plural (pluralismo jurídico), de forma que os Guarani têm sua 

própria normalização (convenções sociais, conhecimentos e práticas próprias) que não são 

funcionalmente diferenciadas. Assim, o uso dos conceitos do direito estatal funcionalmente 

diferenciado aqui causa problemas desintegrativos na comunidade nativa. 

Pois, o favorecimento à diversidade cultural não ocorre só por meio da superação 

da discriminação, mas também através do reconhecimento do respeito à identidade de grupo, 



assim como da viabilização de um conjunto de ações que sejam efetivas e aptas para gerar a 

manutenção e o livre desenvolvimento de agrupamentos culturais minoritários, através da 

concessão de direitos que são particulares, isto é, por meio da atribuição de direitos 

fundamentais próprios a tais coletividades que são desprezadas pelo Estado (MIRANDA, 

2019). 

Ocorre que antigamente o critério de integração e aculturamento indígena 

importava em dois aspectos: no campo de aplicação do direito penal, pois os indígenas isolados 

e em vias de integração não seriam responsabilizados pelos seus atos tipificados como crimes 

numa aplicação do conceito de inimputabilidade; e em relação à tutela, em razão da qual seriam 

também os indígenas isolados e os em via de integração assistidos em certos casos pelos órgãos 

indigenistas federais (VILLARES, 2013). No entanto, segundo bem expõe Villares (2013), 

felizmente, a interpretação após as normas previstas no Estatuto do Índio, na Constituição Federal 

de 1988 e na Convenção 169 da OIT levam a outro caminho para a solução de questões adversas 

(BRASIL, 1973; 1988; 2004). Com isso, adentrar-se-á no multiculturalismo em si, seus nuances e 

suas proposições. 

4. DO MULTICULTURALISMO 

A definição de multiculturalidade pode se dar através do que diz Costa e Werle 

(2000), que seria então a expressão da afirmação e da luta pelo reconhecimento da pluralidade 

de valores e da diversidade cultural no arcabouço institucional do Estado democrático de 

direito, mediante o reconhecimento dos direitos básicos dos indivíduos enquanto seres humanos 

e o reconhecimento das necessidades particulares desses enquanto membros de grupos culturais 

específicos. E, portanto, como compila Cunha Filho (2018), “[...] a preocupação do 

multiculturalismo não é com o conjunto de direitos culturais em si, mas com um em específico 

em termos de identificação, porém genérico quanto a sua abrangência: o direito à diversidade”. 

Nesse contexto, o movimento multiculturalista é aquele que luta pelo 

reconhecimento de identidade sob a alegação de que “as leis e as políticas governamentais 

apenas fomentariam a promoção da cultura dominante, condenando, indiretamente, ao acaso as 

demais visões de mundo”, ou seja, regido pela neutralidade Estatal quanto ao conteúdo cultural 

existente, e resta por exaltar os valores das porções sociais preponderantes (macro), 

ocasionando o declínio dos grupos minoritários, tais como os povos indígenas, os negros, os 

refugiados e os imigrantes (SPAREMBERGER, 2016). Com isso, verifica-se a existência de 

um mundo atual interconectado e transcultural, em que, para se alcançar o efetivo exercício da 

cidadania, é necessário que sejam reconhecidas as diferenças sem que sejam submetidas a 



hierarquização, ou seja, a cidadania é algo que perfectibiliza o conceito de dignidade humana 

(HOMMERDING; ANGELIN, 2013). 

Ademais, conforme expõem Hommerding e Angelin (2013): 

Em sociedades complexas e multiculturais, a cidadania torna-se ecludente se 

reduzida à acepção nacionalista, a uma identidade cultural única. Hoje, mais 

do que ontem, o mundo é regido pelo princípio da pluralidade de valores. As 

sociedades que compõem os Estados Constitucionais, sem perder suas 

características de nação, estão reconhecendo o conjunto de suas identidades, 

fato esse que fazem suas sociedades democráticas. Desse quadro plural e 

diversificado surgem, na sua complexidade, as novas demandas políticas e 

sociais solicitando reconhecimento institucional da rede das identidades 

étnicas e culturais, que demandam cidadania paritária na interação social. 

Portanto, o desafio do multiculturalismo (modelo baseado no respeito, proteção e 

investimento estatal da diversidade cultural) (CAVALCANTI; SIMÕES, 2013), segundo Mulas 

(2018), parece estar baseado em dissolver os conflitos culturais advindos da homogeneização 

que “[...] pré-estabelece valores e critérios regulamentadores da vida social em oposição à 

valorização da autonomia e das singularidades de grupos minoritários, que buscam a 

conservação de sua cultura, sua identidade e suas tradições”. Bem como, “[...] o respeito ao ser 

humano, à sua diversidade, como forma de realizar a cidadania, é algo necessário para uma 

convivência sustentável, fraterna e solidária, reconhecendo a alteridade do outro” 

(HOMMERDING; ANGELIN, 2013). 

Nesse sentido se tem o entendimento de Teubner (2016): 

Uma proteção de direito fundamental precisa ser, muito mais, disposta de tal 

forma que ela crie o parâmetro para possibilitar um desenvolvimento auto-

suficiente das culturas indígenas na disputa com a modernidade, de modo a 

limitar a invasão específica da modernidade e ordenar, como compensação, 

uma transferência de recursos aos indígenas.  

Denota-se que o sistema que marca e identifica a diversidade cultural acaba por se 

rearticular, se reelaborar e é capaz de se capacitar para lidar com relações e diálogos 

multiculturais. Assim entende Brah (2006): “[...] questões de identidade estão intimamente 

ligadas a questões de experiência, subjetividade e relações sociais. Identidades são inscritas 

através de experiências culturalmente construídas em relações sociais”. Desta forma, não se 

pretende a construção de um sujeito nativo estanque que fique paralisado pelo passado e não 

possa reelaborar sua identidade de acordo com as mutações sociais que acontecem ao seu redor. 

No entanto, estamos diante de um sistema cuja moldura constitucional passada é no sentido de: 



ocupação tradicional é a fonte que conduz a obrigatoriedade do Estado de delimitar e demarcar 

áreas indígenas. Diz Brah (2006) que “[...] as identidades são marcadas pela multiplicidade de 

posições de sujeito que constituem o sujeito. Portanto, a identidade não é fixa nem singular; ela 

é uma multiplicidade relacional em constante mudança”. 

Nessa senda, a sociedade multicultural consiste na existência de um aglomerado de 

culturas distintas, que convivem numa mesma sociedade. Desse modo, ela abrange todas as 

formas de distinções culturais, como divergências religiosas, econômicas, sociais, ideológicas, 

étnicas e outras (MAGLIE, 2017). Segundo o entendimento de Antonello (2019a): “O 

multiculturalismo corresponde a um modelo teórico de convivência, construído para a 

sociedade pluralista, pautado no valor pacificidade de coexistência entre as culturas variadas” 

e esse modelo multicultural se relaciona com a luta das minorias na busca por direitos que lhes 

foram negados tradicionalmente e historicamente, culminando, portanto, “[...] na criação de 

novos sujeitos de direitos capazes de exigir que o sistema jurídico se baseie na diferença para a 

tomada de decisão”. 

Assim, sabe-se que o sistema jurídico brasileiro tende, historicamente e 

culturalmente, a impor uma política de incorporação às minorias, nem que seja de forma 

pejorativa e discriminatória, em relação à cultura social majoritária, tida como comum. Por este 

motivo, é identificável ao nosso ordenamento e a nossa sociedade o modelo assimilacionista-

igualitário. No entanto, por se entender que esse modelo deve ser superado pelo modelo cultural 

defense e, ao caso em tela, serem aplicadas as causas supralegais de excludente de ilicitude, tais 

como o fator cultural/pluriétnico. 

Dessa forma, o modelo assimilacionista, é aquele que se caracteriza, 

substancialmente, pela indiferença diante do fenômeno cultural, pois não se posiciona com 

neutralidade cultural na construção do Direito Penal e assim sendo busca a incorporação ou 

assimilação de indivíduos de culturas que são distintas e específicas às suas próprias 

peculiaridades jurídico-culturais majoritárias e comuns (MULAS, 2018). Esse modelo se divide 

nas subcategorias assimilacionista-igualitário e assimilacionista-discriminatório, sendo a 

primeira mais palpável no sistema brasileiro. 

Por sua vez, o modelo intitulado de multiculturalista, pauta-se na valorização da 

diversidade cultural, e subdividi-se em multicultural fraco ou cultural offenses e multicultural 

forte ou cultural defense, sendo este último o modelo sugerido para aplicação nos casos de 

conflito cultural envolvendo indígenas no Brasil. Cumpre dizer que o primeiro modelo, 



multicultural fraco ou cultural offenses, é caracterizado, basicamente, por acolher o fenômeno 

da diversidade cultural existente sem comprometer os princípios sobre os quais se funda o 

Direito Penal do Estado, isto é, ele se baseia em novas interpretações acerca das estruturas 

tradicionais penais na solução das situações de conflitos com motivações culturais (MAGLIE, 

2017). De outro modo, o modelo multicultural forte ou cultural defense se caracteriza pela 

abertura à diversidade cultural, baseando-se em categorias autônomas de exclusão ou 

diminuição da responsabilidade penal, tais como as causas supralegais, como é o caso da 

Convenção 169 da OIT (BRASIL, 2004; MAGLIE, 2017). Portanto, adentrar-se-á na 

compreensão do abandono gemelar como um crime culturalmente motivado. 

5. A PRÁTICA DE ABANDONO GEMELAR COMO UM CRIME CULTURALMENTE 

MOTIVADO 

No tocante à abordagem penal do tema, deve-se, de pronto, serem explanados os 

conceitos de crimes culturalmente motivados para melhor compreensão do assunto. 

De acordo com Van Broeck (2001), crimes culturalmente motivados são: 

Um acto de un miembro de una cultura minoritaria que es considerado um 

delito por el sistema juridico de la cultura dominante. El mismo acto es, sin 

embargo, dentro del grupo cultural del delincuente, perdonado, aceptado 

como um comportamiento normal y aprobado o, incluso, promovido em uma 

situação dada (cultural offences). 

Já no conceito de Maglie (2017), os crimes culturalmente motivados podem ser 

identificados como: 

Um comportamento realizado por um sujeito pertencente a um grupo étnico 

minoritário, que vem a ser considerado como delito pelas normas do sistema 

da cultura dominante. O mesmo comportamento, na cultura do grupo de 

pertença do agente, é, por outro lado, aceito como normal ou aprovado ou, em 

determinadas situações, é ate mesmo imposto. 

Diante de tais caracterizações iniciais, é possível se extrair o entendimento de que as 

tradições, usos e práticas culturais têm influência nas decisões e ações individuais. E se assim 

for, isso significa que a motivação cultural configura o sentido interno da ação, constituindo um 

fator explicativo da sua prática e, por isso, um aspecto relevante na apreciação da 

responsabilidade criminal do agente (DIAS, 2015). 



Desta forma, a compreensão de que existem crimes culturalmente motivados é pensada 

sob a ótica da convivência harmônica dentro de uma sociedade multicultural que deve buscar 

restringir ao máximo a punição de costumes culturais. Tais práticas se baseiam no 

multiculturalismo que dispõe a Magna Carta e, por isso, devem ser respeitadas e aceitas, “[...] 

pois nenhuma cultura deve ser julgada com o parâmetro exclusivo de outra, que se 

autoconsidere ideal, ou melhor” (MARTINS, 2017; BRASIL, 1988). Ainda, segundo Martins 

(2017), “[...] a motivação cultural configura o sentido interno da ação, constituindo um fator 

explicativo da sua prática e, por isso, um aspecto relevante na apreciação da responsabilidade 

criminal do agente”. 

Assim, apesar de válida e aplicável em alguns casos que envolvam nativos, quanto a 

hipótese de erro de proibição (ZAFFARONI, 2019), entende-se que esse pode cair no equívoco 

de considerar o agente praticante do ato considerado criminoso como uma pessoa com a 

capacidade cognitiva reduzida, como um incapaz, voltando-se à antiga e ultrapassada ideia de 

que seria necessária nesses casos a verificação do grau de integração do indígena ao contexto 

social pátrio. Porém, o que se busca aqui é justamente o oposto disso. Não se quer falar em grau 

de integração ou incapacidade, mas sim na consciência plena por parte do agente sobre o ato 

que está a ser praticado, ou seja, ele sabe bem que o abandono de gemelar pode vir a ser 

considerado como crime pelo Direito Penal deste país, mas a tradição e a cultura milenar da 

aldeia Guarani se sobressaem, a tal classificação teórica de ilícito, fazendo com que o nativo 

não possa praticar uma conduta diversa daquela que seus semelhantes praticariam na mesma 

situação ou contexto que ele. 

Por isso, pretende-se que o abandono gemelar, pela comunidade Guarani, seja 

enquadrado como um crime culturalmente motivado, através das causas supralegais de ilicitude, 

consubstanciado na teoria multiculturalista cultural defense, pois esse modelo abre o sistema 

jurídico para hipóteses de categorias autônomas de exclusão de ilicitude baseadas na 

diversidade cultural. 

6. CONCLUSÃO 

O presente artigo buscou contribuir academicamente, sob o enfoque das 

perspectivas antropológicas, culturais, fundamentais, históricas e humanas, para o debate e o 

desenvolvimento de algumas das tantas soluções possíveis às problemáticas etnoculturais 

indígenas, como grupo cultural minoritário. Bem como visou auxiliar, de forma prática e útil, 

aqueles que buscam soluções jurídicas e sociais legítimas para a questão dos crimes 

culturalmente motivados que envolvem sujeitos nativos no Brasil, conforme a teoria 



multiculturalista, ante a verificação constante do convívio de grupos tão diversos no mesmo 

espaço territorial. 

Assim, um dos objetivos alcançados nessa monografia foi a demonstração de que o 

abandono gemelar pela comunidade Guarani pode ser enquadrado como um crime 

culturalmente motivado, através das causas supralegais de ilicitude, consubstanciado na teoria 

multiculturalista cultural defense, pois esse modelo abre o sistema jurídico para hipóteses de 

categorias autônomas de exclusão de ilicitude baseadas na diversidade cultural. Isso porque se 

entendeu que o modelo assimilacionista igualitário de direito é uma visão colonial, segregadora 

e preconceituosa. Pois, tal modelo busca a horizontalidade da identidade cultural, carregando 

desta forma um histórico de violações e preconceitos advindos do uso do Direito como 

ferramenta de fomento para a convivência pacífica entre os desiguais em busca do alcance à 

homogeneização social. Entretanto, a partir da Constituição Federal de 1988, não devem mais 

ter espaço em nossa sociedade esses tipos de entendimentos. Ademais, os crimes culturalmente 

motivados são justamente aqueles em que a cultura fomenta o agir do indivíduo, direcionando-

o ao cometimento de atos considerados ilícitos perante certas sociedades que possuem valores 

culturais distintos daqueles aos quais os agentes culturais pertencem, resultando exatamente na 

situação do abandono gemelar pelos Guarani frente ao Estado brasileiro. 
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