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1 INTRODUÇÃO 

Senhoras e Senhores Deputados, sejam bem-vindos ao Sigma Mundi|2022! Nesta 

simulação, Vossas Excelências reproduzirão as melhores práticas do organismo político mais 

importante da história moderna: o Parlamento. Nesta verdadeira Arena Política, onde grupos e 

ideologias são personificados em parlamentares e partidos, as tensões sociais tornam-se 

legítimas na medida em que são discutidas, debatidas e votadas, sempre respeitando-se a regra 

do jogo. 

As violências que são impostas a indivíduos e a grupos pertencentes a minorias são um 

grave e vergonhoso problema que o Brasil enfrenta. Desde o ano de 2006, o Brasil já foi parte 

de onze processos perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos, tendo em dez deles 

sido condenado. Os casos são emblemáticos e retratam ações e omissões diretas a grupos sociais 

vulneráveis, como negros (Neusa dos Santos Nascimento vs. Brasil), enfermos de saúde mental 

(Ximene Lopes vs. Brasil), o movimento dos sem-terra (Escher vs. Brasil e Garibaldi vs. 

Brasil), dentre muitos outros, inclusive relativos à ditadura militar (Guerrilha do Araguaia vs. 

Brasil). 

O combate à violência social, em especial contra grupos minoritários, é um debate que, 

em maior ou menor extensão, está presente em todas as camadas sociais e ideologias políticas. 

Entre elas, diferencia-se a forma de combate, o modo legítimo que o sistema político-jurídico 

deve reprimir, coibir e prevenir as violências contra minorias. Portanto, por exemplo, 

reconhecer que há racismo no Brasil é uma questão objetiva da realidade; no entanto, a 

imposição de ações afirmativas depende do conjunto de valores que os indivíduos sopesam 

internamente, e isso é refletido em suas ideologias políticas. 

Portanto, na presente edição, a Comissão de Direitos Humanos e Minorias – CDHM da 

Câmara dos Deputados discutirá a representatividade das minorias dentro do Legislativo 

brasileiro e as diversas formas de combate às violências contra as minorias. Sem dúvida alguma, 

infelizmente, é um tema muito atual. O assunto encontra-se no rol de competências da CDHM, 

já que a ela compete dispor sobre os “assuntos referentes às minorias étnicas e sociais, 

especialmente aos índios e às comunidades indígenas”, a “preservação e proteção das culturas 

populares e étnicas do País” e a “promoção da igualdade racial”, bem como possui poder de 

fiscalizar e acompanhar “programas governamentais relativos à proteção dos direitos 

humanos”, podendo receber, avaliar e investigar “denúncias relativas a ameaça ou violação de 
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direitos humanos”, nos termos do artigo 32, inciso VIII, do Regimento Interno da Câmara dos 

Deputados3. 

Como parte integrante dos órgãos da Câmara dos Deputados, sendo uma comissão 

temática permanente que analisa conclusivamente proposições legislativas, emitindo pareceres, 

a CDHM é parte fundamental do processo de tramitação das Leis e da fiscalização de violações 

a direitos humanos. Atualmente, é composta por 22 (vinte e dois) deputados titulares e mais 18 

(dezoito) suplentes, com 1 (um) Presidente e 3 (três) Vice-Presidentes, eleitos dentre seus pares. 

Os parlamentares pertencem a um Partido Político e a um Estado da Federação, e são indicados 

pelos Blocos Parlamentares em que esses Partidos se aglutinaram. 

Neste Guia de Estudos, pretendemos muni-los com a quantidade de informação mínima 

para o debate político a ser empreendido na Comissão. A forma como esse debate deve ser 

empreendido atende tanto a um requisito material, discutido neste Guia, como também a um 

requisito formal, de como funciona a Câmara dos Deputados. Essa última parte, no entanto, 

será apresentada nos treinamentos, onde se exporá quais são as regras constitucionais e 

regimentais aplicadas à Câmara (adaptadas ao ambiente da simulação); quais são e como são 

feitos os documentos que pautam as discussões no comitê; e formas de se argumentar 

legislativamente. 

Além disso, como se verá nos treinamentos a serem realizados pela equipe do Sigma 

Mundi|2022, as Deputadas e os Deputados serão representações reais da realidade. Portanto, as 

discussões serão representações de atores políticos verdadeiros, com opiniões e ideologias que 

lhe são próprias. Com isso, Vossas Excelências experimentarão a dialética de seu Deputado na 

vida real: a linha tênue entre as opiniões pessoais e as linhas partidárias a serem respeitadas 

pelo ator político. Escolher entre um e outro é sempre uma ponderação difícil. 

Nossos Diretores lhes esperarão lá. Até! 

2 MINORIAS, DIREITOS E VIOLÊNCIA SOCIAL 

2.1 O que são minorias sociais? 

Maioria e minoria são termos utilizados em diversos contextos e, justamente por isso, 

podem significar coisas distintas, a depender de porquê, quando e onde são empregados. A 

                                                
3 BRASIL. Câmara dos Deputados. Regimento Interno. Resolução nº 17/1989. Aprova o Regimento 

Interno da Câmara dos Deputados. Disponível em https://www2.camara.leg.br/atividade-

legislativa/legislacao/regimento-interno-da-camara-dos-deputados/arquivos-

1/RICD%20atualizado%20ate%20RCD%2021-2021.pdf, 

about:blank
about:blank
about:blank
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princípio, parece intuitivo entendê-los como representações matemáticas de grupos antagônicos 

numericamente definidos: um é maior, portanto, é maioria; o outro é menor, logo é minoria. 

Ao definir minoria, o dicionário Michaelis apresenta dois conceitos iniciais: 1. 

“inferioridade em termos numéricos”; e 2. “a parte constituída de menos representantes numa 

assembleia ou qualquer outro conselho, que discorda da parte mais numerosa”. Como se 

percebe, essas definições funcionam quase perfeitamente em ambientes fechados e quando o 

antagonismo é circunscrito a um pequeno número de posições, em especial quando 

radicalmente opostas. 

Ao adicionar, contudo, a diversidade humana, as divergências são complexas e essas 

definições ou são inaplicáveis, ou são insuficientes. A superioridade numérica não aponta, 

necessariamente, para uma hegemonia de poder, em especial o poder político, mesmo em um 

País onde os organismos políticos são eleitos pelo voto popular. 

É fundamental rememorar que “as sociedades modernas são sociedades complexas” 

(AGUIAR, 1990, p. 545). Dito de outra forma, as sociedades modernas possuem espaços de 

constante tensão, de disputa de poder, potencializado pelo fato de a comunidade ser 

fragmentada, dividida em grupos que lutam pela hegemonia social, onde circunstâncias de 

ordens social, econômica, religiosa, etc., podem se sobrepor à quantidade de indivíduos que 

pertencem a um grupo. 

No Brasil, em particular, o fato de indivíduos não-brancos constituírem a maioria da 

população não implica na participação deles nas deliberações políticas; da mesma maneira, 

homens e mulheres são praticamente iguais em termos numéricos, mas tanto a composição no 

Parlamento, bem como o controle das políticas públicas são tomados, quase em sua totalidade, 

por homens. Por outro lado, por muito tempo, mesmo sendo uma minoria numérica, brancos 

instituíram políticas de apartheid na África do Sul, mesmo em uma proporção de um para dez 

em relação ao povo nativo. 

 E é justamente porque essas definições não comportam as dimensões antropológica e 

sociológica da realidade que o dicionário Michaelis ainda dispõe de mais uma definição: 

[Minoria é um] “3. Subgrupo de uma sociedade que se considera ou é 
considerado diferente do grupo dominante, em face das características 

religiosas, étnicas, políticas, de nacionalidade, língua etc. e, em decorrência 

dessas diferenças, não tem a mesma participação na sociedade como um todo, 
nem as mesmas oportunidades, sofrendo, muitas vezes, discriminação e 

preconceito.” 
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Essa definição é uma variação de um conceito lançado por Francesco Caportorti, ex-

Relator Especial das Nações Unidas, que o apresentou em um estudo direcionado à Sub-

Comissão de Prevenção à Discriminação e de Proteção às Minorias, em 1977 (JACKSON-

PREECE, 2014). Embora a definição acima estabeleça uma boa e generalizada compreensão 

do que seja uma minoria social, não se trata de um conceito amplamente aceito, visto que há 

minorias que não são (ou não se sentem) pertencentes ou integradas a uma sociedade específica, 

como é o caso de migrantes e apátridas, ou não fazem parte de uma comunidade 

geograficamente localizada. (CANOTILHO, 2000). 

Além disso, permanece pouco claro como identificá-las, levando em consideração que 

uma minoria social é, ao mesmo tempo, tanto uma categoria como uma identidade social 

compartilhada por indivíduos. O desafio, portanto, é duplo: além de termos sociedades cada 

vez mais multiculturais, ampliando o espectro de grupos sociais, minorias são também uma 

forma de identidade do indivíduo perante a comunidade, o que leva à tensão entre o 

reconhecimento do indivíduo com ele mesmo e perante a comunidade, e vice-versa. 

Neste momento, o que importa é saber, em primeiro lugar, que a existência de uma 

minoria é uma questão de fato, e não uma decorrência de uma definição qualquer. Em segundo 

lugar, é preciso observar aquilo que é compartilhado pela maior parte dos contextos em que 

presentes minorias: “a presença de um grupo não dominante de indivíduos que partilham 

determinadas características” que são “diferentes das da maioria da população, e cujos membros 

têm a vontade de preservar as suas próprias características e de serem aceites como parte 

daquele grupo” (CANOTILHO, 2000, p. 471). Em terceiro lugar, é preciso observar, em 

especial, as situações particulares que vivenciam grupos minoritários em situação de 

vulnerabilidade. 

2.2 Os direitos das minorias 

Antes de entender quais as diversas formas de violência contra indivíduos pertencentes 

a grupos minoritários, é necessário fazer um parêntesis: é importante lembrar que há um extenso 

conjunto de normas, nacionais e internacionais, que preveem os chamados direitos das 

minorias. A eles são atribuídos os direitos à preservação da sua identidade, o que inclui o direito 

à educação, à língua, à participação política, por um lado, mas também e especialmente o direito 

de manter sua cultura e tudo aquilo que os caracterizam como grupo social próprio. 

(MARTINS; MITUZANI, 2011) 
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Essas normas garantem não só o direito à dignidade humana e a uma vida digna. É claro 

que os direitos á vida e a uma existência digna precedem quaisquer demais direitos, pois sem 

eles não há que se falar nos demais. E é por isso que, em maior ou menor extensão, os Estados 

modernos garantem aos habitantes de seus territórios direitos como o de acessar serviços de 

saúde, o de moradia, o de transporte, o de alimentação, de educação, etc. No entanto, esses 

direitos representam o piso da existência (FORATTINI, 2000), pois garantem ao indivíduo o 

direito de sobreviver, de assegurar a sua própria sobrevida.  

Mas, para “ser humano” é necessário algo a mais. A satisfação das exigências anteriores 

representa, como dito, apenas o piso da existência. Assim, como corolário da ideia de igualdade, 

o direito das minorias é, antes de tudo, o direito a não ser discriminado (RIOS; LEIVAS; 

SCHÄFER, 2017). Além de isso significar merecer ter acesso às mesmas condições de 

existência, há uma segunda dimensão implícita: o direito de ser reconhecido enquanto grupo, 

de não sofrer segregação, marginalização, em especial dos processos sociais que repercutem 

politicamente. 

Essa a tônica do assim chamado direito das minorias: a noção de que todos participam 

do processo político, e para isso há legitimidade democrática para que as decisões públicas 

sejam tomadas. Assim, o fato de constituir um grupo uma minoria não se tolera torná-lo 

vulnerável a qualquer desejo da maioria eleita, devendo todos, maioria e minoria, respeito aos 

princípios e valores que permeiam a comunidade política. 

No âmbito internacional, o direito das minorias é assegurado por diversos tratados. A 

princípio, citamos, de forma não exaustiva, os seguintes, apenas no âmbito das Nações Unidas: 

além da Carta de Fundação e a Declaração Universal de Direitos Humanos, temos 

especialmente a Declaração dos Direitos das Pessoas Pertencentes a Minorias Nacionais ou 

Étnicas, Religiosas e Linguísticas, a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de 

Discriminação contra as Mulheres, a Declaração das Nações Unidas sobre a Eliminação de 

Todas as Formas de Discriminação Racial, a Convenção Internacional sobre os Direitos das 

Pessoas com Deficiência, dentre muitos outros instrumentos – como, por exemplo, as diversas 

resoluções da Organização Internacional do Trabalho protetivas aos trabalhadores. 

No âmbito do Brasil, temos a Constituição Federal, a Consolidação das Leis do Trabalho 

(Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943), a Lei de Cotas (nº 12.711, de 29 de agosto de 

2012), as Leis que dispõem sobre crimes de preconceito de raça e de cor (como, por exemplo, 

a Lei nº 7.716, de 5 de janeiro de 1989), a Lei que tutela os direitos das minorias étnicas (Lei 
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Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993), a Lei de Migração (Lei nº 13.445, de 24 de maio 

de 2017), dentre muitas outras. 

2.3 As violências contra as minorias 

A grande, senão a maior, parte das violências infligidas contra minorias não é observável 

com facilidade. Em primeiro lugar, porque não são oriundas de violência física, e assim não 

podem ter seus responsáveis diretamente identificáveis. Em segundo lugar, porque são relativos 

à negativa de direitos básicos, suas origens e até mesmo a sua ocorrência (como produto de um 

processo de marginalização social) não são intuitivos. 

Mesmo assim, a garantia desses direitos básicos não é suficiente. Hannah Arendt (2013, 

p. 240) explica, por exemplo, que parte do insucesso do arranjo institucional de proteção às 

minorias no período posterior à Primeira Guerra Mundial deveu-se, em boa medida, ao fato de 

“que os Tratados haviam sido concebidos meramente como método indolor e supostamente 

humano de assimilação”, em que “as minorias existentes num Estado-nação deviam, mais cedo 

ou mais tarde, ser assimiladas ou liquidadas”. Esses tratados previam direitos básicos a serem 

observados pelos Estados em que presentes minorias sociais, mas não foram capazes de impedir 

os horrores ocorridos durante a Segunda Guerra Mundial. 

Com essas considerações, de forma geral, podemos distinguir em três grandes 

dimensões as violências experimentadas por indivíduos ou grupos sociais minoritários: (i) a 

direta; (ii) a estrutural; e (iii) a cultural. Essa proposta de divisão foi feita pelo teórico Johan 

Galtung (1990, 2018). 

Inicialmente, defende Johan Galtung (2018, p. 36) que “a violência está presente quando 

humanos estão sendo influenciados para que suas realizações física e mental atuais sejam 

menores do que suas realizações potenciais”. A violência, portanto, não existe apenas visível 

aos olhos e não necessariamente decorre de uma ação voluntária, mas pode ocorrer de maneira 

velada e, ainda, pela omissão, inclusive e principalmente do aparato do Estado. 

De saída, aponta Galtung (1990) que a violência mais visível é a direta, e é, por isso, a 

mais conhecida. Caracteriza-se pela imposição de dano físico a alguém ou a alguma coisa, 

mesmo que com o objetivo apenas de ameaçar – pois a ameaça também constitui uma forma de 

violência. Já que sempre decorre do comportamento humano, ela pode ser identificada e ter o 

seu responsável punido. 
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O segundo tipo de violência, que é o estrutural, torna-se menos visível, pois não há 

apenas um ator responsável. Mesmo que, a cabo e ao fim, haja a imposição de violência direta 

por indivíduos em face de outros indivíduos, a origem da violência se apresenta por meio da 

constituição e da estrutura socioeconômica, com negativa de acesso a direitos e recursos, 

perpetuando a pobreza a segmentos populacionais geralmente já marginalizados por outros 

processos de violência. Ao negar direitos e recursos e, portanto, gerar pobreza, esses segmentos 

sociais experimentam a fome e o subdesenvolvimento. 

Por fim, temos a violência cultural, considerada essa a mais velada, indireta e duradoura 

de todas. Apoiando-se na definição de Galtung (1990), explica Rizzo (2018) que: 

[A violência cultural] nasce na esfera simbólica, nas crenças e nos 

costumes dos seres humanos. A violência não está nas crenças e costumes em 

si, mas na forma como eles são utilizados para justificar ou legitimar a forma 
como eles são utilizados para justificar ou legitimar formas de violência, sem 

que pareça ser errado. Essa violência se embasa em diferenças culturais, 

étnicas e de gênero e pode se manifestar através da arte, religião, ideologia, 

linguagens e ciência. 

As violências sofridas por indivíduos pertencentes a grupos minoritários são 

vivenciadas, em primeiro lugar, no dia a dia, com a negativa de direitos básicos e, não 

raramente, com o preconceito e a discriminação disseminada socialmente os impactando física 

e psicologicamente. Afinal, tanto a comunidade social como os indivíduos que pertencem à 

maioria hegemônica não veem problemas ora em se omitir com políticas públicas igualmente 

repartidas, ora em aceitar as violências físicas e psíquicas impostas contra minorias. O aparato 

social se molda a isso. 

Finalmente, em segundo lugar, essa violência é refletida no processo político, mesmo 

com a garantia de voto universal. As circunstâncias de cada grupo social são relevantes para as 

eleições, e isso não só porque há uma tendência para a manutenção do status quo, mas porque 

influências de ordem econômica são fundamentais para que o discurso que legitima esses 

grupos ganhe força no seio social (LUHMANN, 1980). O resultado tem sido a sub-

representação das minorias em organismos políticos relevantes, como é o caso do Congresso 

Nacional. 

Um possível alento para isso tem sido a democratização do acesso às redes sociais e, 

portanto, a possibilidade de candidatos de diferentes segmentos se impulsionarem, mesmo sem 

o apoio de veículos jornalísticos, da “grande mídia”. Contudo, a sub-representatividade de 

grupos minoritários permanece no processo político. É necessário, assim, entender as razões e 

as possibilidades de combate. 
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3 DEMOCRACIA, REPRESENTATIVIDADE POLÍTICA E AS MINORIAS 

3.1 Democracia e representação política 

Como visto no capítulo anterior, os grupos em posições subalternas sofrem diversas 

violências cotidianamente, e essa violência é refletida no processo político. Faremos então uma 

breve explicação teórica sobre o conceito de representação política, para que possamos 

compreender as complexidades do sistema representativo e seus limitantes para a sub-

representatividade das minorias. 

A democracia ocidental foi concebida na Grécia como o governo do povo. A partir da 

participação direta, promovida na união dos cidadãos na praça, para ali discutirem a vida 

pública. Essa participação promoveria o “governo de todos”, como concebido por Aristóteles. 

Apesar de na prática, esse “governo de todos” descartar as mulheres e escravos da Ágora 

(espaço das discussões públicas), impedindo assim sua participação na vida política. Ainda 

assim, a participação política dos que detinham esse direito formou o chamado poder popular.  

Ao longo do tempo, com o crescimento do Estado e das suas funções, a partir das 

necessidades mais complexas das sociedades modernas, surgem instituições políticas mais 

robustas e burocráticas. Esse processo de burocratização das instituições torna necessário 

indivíduos que demandem mais tempo e possuam (de forma aparente ou real) um domínio 

político e certa habilidade de liderança. A Revolução Industrial e a necessidade do trabalho, 

afasta os cidadãos da política pela falta de tempo. Considerando a falta de tempo hábil para 

administrar problemas cada vez mais complexos, com necessidades técnicas, surge a 

representação como uma saída viável para a existência dos governos democráticos.  

Consideramos aqui a Representação Política como a delegação da responsabilidade 

política e manifestação dos interesses do representado pelo representante escolhido. Os 

eleitores transmitem assim o seu poder decisório para outro. Confiando no representado para 

que esse reflita os seus interesses no Parlamento. Além do fato de que a representação tenta 

espelhar no Parlamento os interesses da sociedade. Aqui o sistema proporcional entra como 

uma tentativa de reproduzir esse “espelho” fidedigno dos diferentes interesses. 

A qualidade de uma democracia e a efetividade da representação pode ser medida pela 

relação estabelecida ao longo do tempo entre os eleitores e o representante. Essa relação de 

tempo considera que o representante está sujeito à fiscalização do eleitor, que acompanha o 

trabalho do seu representante a fim de avaliar se ele corresponde aos seus desejos. É necessário 

um processo de prestação de contas (accountability), onde o representante eleito está sujeito à 
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uma revisão de suas ações pelos representados, prestando assim uma gestão mais responsável 

e de acordo com os interesses do eleitorado. Na prática, a participação política no Brasil termina 

na eleição para a maioria dos cidadãos. 

A Representação Política está sujeita a várias críticas. Dentre elas, a primeira é de que, 

ao delegar as responsabilidades políticas para outro ator, o indivíduo perde o seu poder de 

controle sobre as decisões, estando nas mãos do representado o poder decisório. Sendo assim, 

ele poderia atuar sem a necessidade de fato representar os interesses dos que o elegeram. Outra 

crítica está relacionada à efetividade da representação, mesmo quando o eleito é pertencente ao 

mesmo grupo dos eleitores. Como vemos na realidade, por exemplo, a eleição de uma 

parlamentar mulher não garante que ela votará em prol dos interesses feministas, inclusive 

havendo a possibilidade de votar contrariamente a esses objetivos. Outra crítica, tange que seria 

impossível que um indivíduo possa expor de forma fidedigna os interesses de todos aqueles que 

nele votaram. Visto que, os interesses até daqueles que votam no mesmo representante podem, 

e serão divergentes entre si em alguns momentos. A pluralidade de opiniões e a tentativa de  

Apesar das diversas críticas ao sistema de representação, ele se apresenta como uma via 

de manter a participação do povo (mesmo que apenas na eleição) no processo de decisão 

política, sendo uma alternativa à impossibilidade de reunir toda a sociedade para discutir e 

deliberar sobre suas diferentes questões. Ainda assim, de forma análoga à Grécia Antiga, grupos 

sociais marginalizados e em situação de vulnerabilidade social estão afastados do ciclo 

decisório de poder. Apesar da pluralidade de opiniões presente em nosso país, e o aumento 

crescente do reconhecimento dos direitos desses grupos, faltam representações próprias que 

espelham melhor os interesses desses grupos. Garantir a representação das minorias e dos 

grupos vulneráveis é não só fortalecer a democracia, mas assegurar o direito de existência 

desses grupos sociais. 

3.2 Sub-representação política das minorias: 

Nessa seção, abordaremos a sub-representação de gênero, sexualidade e raça, buscando 

ao final realizar um olhar interseccional dessas violências. Buscando compreender parte das 

causas para essa desigualdade política, e desenvolver ferramentas para se combater essa 

desigualdade nas diversas estruturas da sociedade.  

Ao tratarmos da sub-representação feminina, consideramos aqui três vertentes que 

buscam realizar essa explicação. A primeira discute o caráter patriarcal das instituições 

políticas. A segunda, analisa que a formação sociocultural e os padrões de gênero no ambiente 
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político afastam as mulheres dos interesses políticos. A terceira vertente considera os fatores 

estruturais, como recursos econômicos e o tempo livre, que – via de regra – são mais escassos 

às mulheres. 

Para compreendermos a primeira vertente, faz-se necessário compreendermos a 

dualidade do conceito de igualdade das democracias liberais. O conceito da universalidade, que 

admite que "todos são iguais" na esfera pública, ignora as violências da vida privada, e a 

subordinação que ocorre às mulheres devido a divisão sexual do trabalho. Logo, a subordinação 

das mulheres às obrigações familiares e privadas exclui as mesmas da esfera pública. E abre 

caminhos para que os homens possam ocupar os cargos públicos, desfrutando de seu tempo 

livre nas obrigações políticas. A segunda vertente explica que devido aos padrões de violência 

na cultura, e o ambiente político sendo estabelecido como um ambiente masculino, desde o 

núcleo familiar, as mulheres tendem a perder a “ambição política”. O contexto de violência 

sociocultural e as dificuldades e diferenças dos caminhos entre mulheres e homens na política, 

minam o interesse político das mesmas. 

A terceira vertente argumenta sobre quesitos estruturais, como o tempo e recursos 

financeiros. As mulheres contam com menos tempo em virtude dos afazeres domésticos e da 

subordinação aos deveres domiciliares. Elas enfrentam também dificuldades para alcançar 

recursos financeiros, dentro dos partidos e durante sua jornada política. A falta de tempo aliada 

à dificuldade em alcançar recursos, políticos e financeiros, seriam quesitos estruturais que 

explicariam a falta da presença feminina na política. 

Para a população LGBT, o cenário também é preocupante. Apesar da pauta ganhar cada 

vez mais espaço nas discussões públicas, o acesso dessa população às instituições políticas 

ainda é bem limitado. De forma similar às mulheres, a população LGBT encontra dificuldades 

em alcançar recursos e capital político para alçarem candidaturas de êxito. Os indivíduos 

encontram-se em uma posição subalterna na sociedade e dentro do campo político não é 

diferente. Mesmo com o crescimento das candidaturas LGBT, é preciso superar os desafios que 

tornam essas candidaturas inviáveis.  

A violência dos trezentos anos de escravismo continuou na pós-abolição com o racismo 

e a segregação geográfica dos grupos raciais que impediram a mobilidade social, perpetuando 

desigualdades raciais na estrutura da sociedade brasileira. A estrutura agrária do país, de 

latifúndios e concentração de terras voltados para a exportação (plantation) promoveu a 
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segregação espacial desses grupos nos campos. Assim como a ausência de empregos para não-

brancos culminou na favelização desses grupos em torno dos centros urbanos. 

Durante o processo da colonização brasileira, havia certa integração de não-brancos 

mais claros e ambiciosos em melhores posições de trabalho. Essa integração, aliada a falácias 

ideológicas como a "democracia racial"¹ ajudam a formar a ideia de que a mobilidade social é 

uma questão individual, de mérito. Essa ideia contribui ainda mais para a fragmentação de uma 

identidade social, o que dificulta o processo de identificação entre muitos eleitores não-brancos 

e seus representantes semelhantes. A cooptação social de lideranças, os controles ideológicos e 

a repressão cotidiana colaboram em prol dessa fragmentação, que dificulta na formação de 

movimentos sociais, e na coesão social necessária para se combater a sub-representação política 

não-branca. 

Não podemos esquecer do caráter interseccional das violências. Isto é, um indivíduo 

situado em mais de um grupo minoritário, como uma mulher negra lésbica, é permeada pelas 

diferentes violências e suas implicações. Por exemplo, apesar do aumento de candidaturas 

LGBT, destacam-se homens brancos, com empregos que permitem a flexibilização de seu 

tempo. Então, ao analisarmos as violências contra as minorias, devemos ter esse olhar 

interseccional da violência, buscando compreender o efeito entrelaçado e aprofundado contra 

os grupos afetados. 

Podemos então, concluir que questões estruturais da sociedade afastam as minorias do 

ciclo decisório de poder. Tendo isso em vista, torna-se inevitável o combate à essa sub-

representação política não só na política e nos sistemas eleitorais, mas também nas diversas 

causas de desigualdade da estrutura social.  

4 O COMBATE ÀS VIOLÊNCIAS SOCIAIS: NOVAS PERSPECTIVAS 

Além da possibilidade de intervenção direta no sistema político a fim de aumentar a 

representatividade de grupos outrora subjugados, como a criação de cotas eleitorais, por 

exemplo, faz-se necessário pensar reformas que também impactarão essa estrutura desigual. 

Como forma de intensificar esse exemplo inicial, poderia ser proposta a criação de comissões, 

conferências e espaços para que as minorias possam se expressar e debater seus interesses. Esse 

é apenas um exemplo de combater as violências impingidas contra minorias sociais. 

Ações que visam combater as violências sociais contra grupos minoritários são 

chamadas de ações afirmativas. Essas ações assumem a forma de programas de ações políticas 
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(lato sensu, envolvendo a ação dos três Poderes), e até mesmo de atores particulares, onde se 

busca extinguir, reduzir ou amenizar as desigualdades observadas no mundo fático, 

normalmente relacionadas ao acesso a direitos básicos – mas não somente, podendo envolver 

também a participação das minorias em processos de poder. 

A respeito dos objetivos que se pretende alcançar com as ações afirmativas, Almeida 

(2007, p. 467) explica que: 

De uma forma geral e breve as ações afirmativas pretendem: concretizar a igualdade 

de oportunidades; transformar cultural, psicológica e pedagogicamente; implantar o 

pluralismo e a diversidade de representatividade dos grupos “minoritários”; eliminar 
barreiras artificiais e invisíveis que emperram os avanços dos negros, das mulheres e 

de outras minorias; criar as personalidades emblemáticas, exemplos vivos da 

mobilidade social ascendentes para as gerações mais jovens; aumentar a qualificação; 

promover melhoria de acesso ao mercado de trabalho; apoiar empresas e outros atores 

sociais que promovam a diversidade; garantir visibilidade e participação nos distintos 

meios de comunicação. Ou seja, há uma relação de afinidade muito grande entre os 

objetivos a serem alcançados pelas ações afirmativas e o pluralismo democrático 

vigente como a mais preponderante forma de exercício dos governos. 

Assumimos necessário fazer remissão a alguns dados relevantes, relativamente à 

composição do Parlamento brasileiro. O descompasso na atual composição da Câmara dos 

Deputados é gritante: dos 513 (quinhentos e treze deputados), apenas 77 (setenta e sete) são 

mulheres. Apenas ¼ (um quarto) de deputados se autodeclaram negros4. Ambas essas 

populações, homens/mulheres e brancos/negros, estão em situação de igualdade numérica na 

população brasileira, mas isso não se reflete nem mesmo em organismos políticos eleitos pelo 

voto popular. Quem dirá, então, em órgãos cujos critérios dependem do acesso à educação, ou 

são de alto interesse econômico?  

Mesmo assim, debates envolvendo a participação de mulheres na política, a repressão a 

crimes sexuais contra grupos vulneráveis (contra mulheres, mas também e especialmente contra 

indivíduos pertencentes ao grupo LGBTQI), racismo (em especial, o racismo estrutural contra 

negros e pardos) e a segregação de povos indígenas têm sido intensificados, nos últimos tempos, 

em organismos políticos como o Congresso Nacional, em especial em órgãos como a CDHM. 

Com isso, os parlamentares devem buscar formas criativas e eficazes de combater as 

múltiplas violências que sofrem as minorias sociais, o que envolve tanto a negativa a direitos 

                                                
4 BRASIL. Câmara dos Deputados. Nova composição da Câmara ainda tem descompasso em relação ao 

perfil da população brasileira. Agência Câmara de Notícias, 2019. Disponível em 

<https://www.camara.leg.br/noticias/550900-nova-composicao-da-camara-ainda-tem-descompasso-em-relacao-

ao-perfil-da-populacao-brasileira/>. 
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básicos como, também e em particular, a sub-representação que, emanada da sociedade, se 

reflete nas Arenas Políticas. 

5 SUGESTÕES DE LEITURA 

Conquanto as referências bibliográficas sejam, ao final, disponibilizadas ao leitor deste 

Guia, sugerimos especialmente a leitura dos seguintes textos, todos presentes na plataforma 

Politize!: “Entenda quais são os tipos de violência na sociedade”5; “Representatividade das 

mulheres na política”6, “O que são minorias?”7 e “Políticas públicas: o que são e para que 

servem?”8. 

Outro importante mecanismo para adquirir conhecimento é a pesquisa. Para tanto, 

propomos a utilização do Portal da Câmara dos Deputados9, em que se disponibilizam todas as 

proposições legislativas que tramitam ou já tramitaram na Câmara Federal. Com isso, é possível 

buscar ideias para não só propor Projetos de Lei, mas para construir argumentos adequados e 

eficientes nos debates que serão travados na Comissão. 

6 CONCLUSÃO 

Da leitura deste Guia, vimos o que são minorias, quais os seus direitos (e os 

instrumentos, internacionais e nacionais, onde são previstos) e as formas de violência social 

que sofrem. Vimos, também, que essas violências se refletem na sub-representação desses 

grupos minoritários em órgãos de Poder, gerando gravíssimos déficits democráticos. 

Observamos, ainda, que o combate à violência contra minorias envolve uma série de ações 

afirmativas que devem buscar a promoção de direitos básicos e o incremento de 

representatividade social e política. 

A leitura deste Guia não é suficiente, como se pôde perceber, para explorar com 

profundidade as origens e os problemas da sub-representação política e as formas de combate 

às violências contra minorias sociais. Por isso, sugestões de leitura foram feitas e, inclusive, 

                                                
5 RIZZO, Erika. Entenda quais são os tipos possíveis de violência na sociedade. Disponível em 

https://guiadoestudante.abril.com.br/coluna/atualidades-vestibular/entenda-quais-sao-os-possiveis-tipos-de-

violencia/, 2018. 
6 Sem autor: Representatividade das mulheres na política. Politize!, 2018, Disponível em 

https://www.politize.com.br/mulheres-na-politica/. 
7 Sem autor: O que são minorias? Politize!, 2017. Disponível em <https://www.politize.com.br/o-que-

sao-minorias/>.  
8 Sem autor: Políticas públicas: o que são e para que servem? Politize! Disponível em < 

https://www.politize.com.br/politicas-publicas/>.  
9 Disponível em <https://www.camara.leg.br/buscaProposicoesWeb/pesquisaSimplificada>.  
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indicamos onde é possível encontrar proposições reais de Deputadas e Deputados, que constam 

em plataforma disponibilizada pela Câmara dos Deputados. 

Por fim, é importante lembrar que a humildade é amiga do conhecimento. Parte do 

sucesso das deliberações políticas está no fato de que a pluralidade de ideias democraticamente 

discutidas garante legitimidade ao processo legislativo. Nada adianta propor uma ideia sem 

poder de convencimento, pois todos os participantes possuem igual poder de voto. Portanto, 

saibam defender as ideias e proposições dos parlamentares que representam com altivez, porém 

sempre com ternura. 
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