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EIXO TEMÁTICO 9 | QUESTÕES DE GÊNERO, RAÇA ETNIA E GERAÇÃO

 

EM LEGÍTIMA DEFESA DA HONRA: a volta da tese jurídica para o 
crime de feminicídio 

 
IN LEGITIMATE DEFENSE OF HONOR: the return of the legal thesis to the crime of femicide 

 
Brenna Galtierrez Fortes Pessoa1 

 
RESUMO 
O presente artigo tem como objetivo discutir a volta da tese jurídica de 
legítima defesa da honra enquanto retrocesso dos direitos humanos das 
mulheres à luz da cidadania. A fim de se obter uma resposta reflexiva ao 
longo do trabalho, as perguntas que guiam o texto são: Cidadania para 
quem? E cidadania para que mulheres? O desenho metodológico é 
qualitativo, com o uso de estudo bibliográfico e dados secundários 
encontrados em relatórios de pesquisas. Conclui-se que uma educação 
voltada para a Cidadania e Direitos Humanos junto com o estudo 
decolonial seria uma saída para que temas como o feminicídio sejam 
extintos da sociedade. 

 
Palavras-chave: Feminicídio; Cidadania; Legítima defesa da honra. 

 

ABSTRACT 
This article aims to discuss the return of the legal thesis of legitimate 
defense of honor as a retrogression of women's human rights in the light 
of citizenship. In order to obtain a reflective answer throughout the 
work, the questions that guide the text are: Citizenship for whom? And 
citizenship for what women?. The methodological design is qualitative, 
using a bibliographic study and secondary data found in research 
reports. It is concluded that an education focused on Citizenship and 
Human Rights along with the decolonial study would be a way out for 
themes such as femicide to be extinct from society. 

 
Keywords: Femicide; Citizenship; Self-defense of honor. 

 

 

 

 
1 Mestranda em Políticas Públicas pela Universidade Federal do Piauí. 



 
ANAIS IV SINESPP SIMPÓSIO INTERNACIONAL SOBRE ESTADO, SOCIEDADE E POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

3232 

1 INTRODUÇÃO 

 

Em dezembro de 1976, a socialite Ângela Diniz foi assassinada por seu marido Raul 

Fernandes do Amaral Street, que utilizou no tribunal o argumento de crime passional e de 

legítima defesa da honra. Décadas mais tarde, a Lei 11.106/2005 extinguiu o crime de adultério, 

no entanto a justificativa continuou sendo utilizada nos julgamentos Brasil afora: em 2020, o 

feminicídio de uma mulher em Brusque (SC) ganhou proporção midiática; outra mulher 

assassinada por suspeita de traição no ano de 2017 também teve seu autor julgado como um 

crime de “legítima defesa da honra”. Assim, este artigo tem como objetivo discutir o retorno da 

tese jurídica que alicerça a “legítima defesa da honra” contra o crime de feminicídio. 

Em razão disso, defende-se uma educação que considere os oprimidos, dando voz a eles, 

a partir da pedagogia de Paulo Freire. Essa tem como componente básico os direitos humanos 

e a cidadania (emancipatória), de forma que aliá-la ao estudo decolonial contribui para lutar 

contra os eixos-fundantes da nossa sociedade patriarcal. O patriarcado é o grande responsável 

por, ainda hoje, argumentos como a “Legítima Defesa da Honra” ultrapassassem décadas e 

continuarem sendo utilizados enquanto argumentos para justificar a violência contra a mulher. 

Dessa forma, procura-se, através deste estudo, recontar a história a fim de pelo menos 

ruir as bases dos eixos de dominação e opressão contra a mulher (colonialismo, o capitalismo e 

o patriarcalismo). A metodologia utilizada é de natureza qualitativa, baseada em um recorte 

bibliográfico e no uso de dados secundários encontrados em relatórios de pesquisa, articulados 

à literatura de autoras e autores marxistas e decoloniais, bem como outros clássicos a fim de 

fazer contraposições e para dar base às colocações postas ao artigo. Esse texto visa obter uma 

resposta-reflexiva a questionamentos como: Cidadania para quem? E cidadania para que 

mulheres? 

 

2 O RETROCESSO DOS DIREITOS DAS MULHERES À LUZ DA CIDADANIA: A MISOGINIA EM CENA 

 

Os recentes casos de julgamento sobre feminicídio trouxeram um discurso que se 

subtendia já superado: o uso da legítima defesa da honra enquanto atenuante e redutora de 

pena para com este crime, que se fundamenta em falas torpes aglutinadas em argumentos 

moralizantes acerca da vitimada. O caso mais conhecido relacionado a essa tese é o da mineira 
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Ângela Diniz que, em 1976, foi morta aos 32 anos pelo companheiro Raul Amaral Street (Doca 

Street). Ele afirmou em julgamento que a matou por “amor”, devido à crise de ciúmes que 

sentiu ao vê-la sugerindo um convite íntimo a uma jovem alemã para a sua casa, com isso o 

advogado de defesa alegou legítima defesa da honra. 

O argumento utilizado fez com que o movimento de mulheres “Quem ama não mata” 

se unisse a fim de que a justiça brasileira o invalidasse. Essa ação, articulada com outros 

populares e com ampla cobertura da mídia, resultou em um segundo julgamento, que 

condenou Doca Street a 15 anos de prisão. Ressalta-se que Ângela Diniz era uma mulher branca, 

da alta sociedade, ligada às mais influentes rodas sociais, políticas e elitistas da época, 

elementos-chave que contribuíram para que, mesmo no contexto de Ditadura Militar, o caso 

obtivesse tanta repercussão (ANDRADE; MATOS, 2017). 

No entanto, o argumento de legítima defesa da honra, que se pensava superado, voltou 

a ser utilizado em julgamentos recentes. Em 2020, a tese ressurgiu no julgamento de uma 

mulher em Brusque (SC), no dia 30 de dezembro de 2020. Conforme o inquérito da Polícia Civil, 

Amaral, marido da vítima, teria ficado com ciúmes ao ver sua mulher Elisiane (branca, 38 anos, 

classe média) dançando com outras pessoas, o que gerou uma discussão entre os dois, 

estendendo-se até chegar a casa deles. Após Elisiane ignorá-lo durante suas falas, Amaral foi 

até o armário e, de posse de uma corda, a enforcou, e, em seguida, com a vítima já falecida, 

jogou o seu corpo seminu em cima de entulhos, perto da casa na qual moravam juntos. A defesa 

argumentou que Ademar se sentiu humilhado pela esposa e por isso agiu de tal modo, em 

legítima defesa da sua honra. No dia 29 de setembro de 2020, a 1ª Turma do Supremo Tribunal 

Federal (STF) acatou a absolvição por “legítima defesa da honra” em um caso de feminicídio 

ocorrido em Belo Horizonte no ano de 2017, que consistiu na tentativa de feminicídio de uma 

mulher por suspeita de traição. 

O júri popular tem uma importância elementar na justiça, pois funciona como 

parâmetro de pensamento da sociedade acerca do crime em questão, ao ter como caráter de 

decisão a compreensão popular, não técnica. No entanto, nele ainda não há nenhuma paridade, 

por isso que desde 2012 tramita-se a realização de uma análise pela Comissão de Constituição 

e Justiça e de Cidadania visando alterar a composição do júri para os casos de crime contra a 

mulher, em que, dos 20 jurados, 12 sejam obrigatoriamente do sexo feminino. Conta-se ainda 

com algumas isenções, sendo as mais importantes donas de casa que tenham ou não filhos 
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pequenos. Do ponto de vista social, a exclusão é lamentável, pois, em tese, o lugar de fala delas 

poderia servir para compelir este tipo de argumento ao negar a absolvição do acusado 

(SCHRITZMEYER, 2007). 

Ademais, o debate entre o réu e a vítima de feminicídio, no âmbito da justiça, por si só 

é bastante ilegítimo e desigual na medida em que ela não está mais presente para se defender, 

como no caso da Ângela Diniz e da Elisiane, tendo em seu lugar de fala a figura do(a) 

promotor(a) de justiça, muitas vezes estes são do sexo masculino2, que atua defendendo os 

interesses de indivíduos que estão incapazes de falar em juízo. 

Nessa perspectiva, é importante entender quem são as pessoas que estão nos espaços 

da justiça brasileira: homens, predominantemente, apesar de as mulheres corresponderem a 

51,4% da população brasileira. Somente 35,9% de mulheres ocupam cargos na magistratura 

(CNJ, 2020). Com relação ao número de advogadas, as mulheres correspondem a um porcentual 

de 49%, considerado baixo. Conforme dados do Ministério Público de São Paulo, em pesquisa 

realizada no ano de 2015, dos 82% de promotores e procuradores, 93% se declararam ser de 

cor de pele branca, 4% preta e parda, 3% amarela e 0,3% indígena. A pesquisa ainda diz que, 

referente às minorias étnicas/raciais, a porcentagem de pretos e pardos na magistratura 

aumentou muito pouco desde 1955, ou seja, pertencente ainda a uma classe privilegiada. É 

preciso considerar esses números, pois toda instituição perpassa por uma linguagem 

dominante para conceber a sua estrutura; no caso da Justiça, constata-se que é notadamente 

sexista-racista-classista, e por esta razão, desconhecem facilmente outras experiências 

pautadas nas e pelas identidades. 

Saffioti (1987) afirma que o poder é homem, branco e rico – pode-se acrescentar, ainda, 

heterossexual e cisgênero3. A autora trata essa desigualdade através da cultura patriarcal, 

considerando também os eixos estruturantes de classe e de raça para tratar da desigualdade 

entre as mulheres, ao construir a vivência do ser mulher, que em hipótese alguma pode fugir 

do padrão imposto por essa cultura, sujeita à morte com o descumprimento destas 

prerrogativas. 

 
2 Conforme Conselho Nacional do Ministério Público (2019), das 27 unidades de Ministério Público de Justiça do 
estado brasileiro, tem-se um total de 5.114 promotoras e procuradoras contra 7.897 promotores e procuradores, 
ou seja, 39% mulheres e 61% homens. 
3 É preciso salientar que a mulher objeto da pesquisa de Saffioti (1987) tem o recorte da cisgeneridade. 
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O feminicídio é o ápice da cena misógina vivenciada pela mulher. Russell e Caputi (1992) 

o intitulam de extremo continuum de uma vida de terror antifeminino provocado por variação 

de violências e abusos sofridos. Saffioti (2004) classifica essas violências em cinco tipos: física, 

psicológica, patrimonial, sexual e moral, não necessariamente nesta ordem, podendo ocorrer 

mais de uma delas de uma vez e de forma concomitante. Esta última é utilizada pela defesa nos 

julgamentos de casos de feminicídio para retirar a culpa do réu, o que pode ser verificado nos 

três casos aqui relatados. 

Esta desigualdade entre mulheres e homens, no entanto, não se desenvolve apenas no 

Brasil, mas também em outros Estados-nações que tenham o patriarcado como eixo-fundante. 

Trabalhando de forma interseccional, ele consegue transcender com outras formas de 

dominação e opressão, como o colonialismo, que trata pessoas de forma diferenciada a 

depender da sua etnia/raça, e o capitalismo, que diferencia de modo classista (AKOTIRENE, 

2019). Quando se trata da legítima defesa da honra, o único objetivo é o da revitimização, ao 

reverter a pena do réu sobre o crime, culpabilizando a vítima por feminicídio. 

Partindo do princípio do outro nome dado à Constituição Brasileira, que além de ser 

chamada de Carta Magna tem o nome de Constituição Cidadã por ter sido elaborada com 

pessoas que representavam o povo, este artigo optará por tratar a legítima defesa da honra, 

que se mantém em uso mesmo depois da sua revogação, pelo viés da cidadania, tendo como 

clássico estudioso deste conceito no mundo o economista Marshall (1967). No entanto, o seu 

texto retrata que nem sempre a expansão de direitos levou em conta a desigualdade existente. 

Com isso, pergunta-se no artigo: Cidadania para quem? Esta que é uma pergunta muitas vezes 

feita em forma de debate por teóricos marxistas, que influem que a cidadania é quase sempre 

algo polissêmico. Isso ocorre, sobretudo, no Brasil, pois o tom e a forma de status dados à 

cidadania dependem muito da estrutura ideopolítica vigente. 

Por exemplo, na obra de Marshall (1967), a cidadania inglesa4 nasce ao mesmo tempo 

em que os direitos civis, pois a cidadania trazida por Marshall (1967) tem um caráter evolutivo, 

tendo uma dinâmica dada primeiro pelos direitos civis (XVIII) que trazem noções de “liberdade”, 

típico do liberalismo, depois os direitos políticos, como direitos ao votar e ser votado somente 

 
4 Na Inglaterra, a estrutura ideo-política era constituída pelo ideário do liberalismo econômico e uma política 
comercial pujante. 
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para homens (XIX) e, por último, a inclusão dos direitos sociais a fim de manter a coesão social 

frente às lutas de classe (trabalhador e capitalista). 

A cidadania de Marshall (1967) está dentro de uma concepção liberal de homem 

civilizado, na qual a igualdade se mantém em uma lógica de enquadramento, como costuma 

denominar Fraser (2009), ou ordem, não constando no seu sentido ampliado e sem sensação 

de pertencimento, porque, se assim fosse, poderia dar uma direção política socialista não 

requerida pelo autor inglês, que segue uma doutrina liberal. Nesse sentido, Marshall defende 

o sistema existente, sem nenhum esforço de ruptura com a hegemonia, apenas ofertando o 

mínimo para ser cidadão, investindo nele, sobretudo, uma boa educação, que deve cumprir um 

importante papel de manutenção da ordem de dominação e nunca de transformação ou saída 

dela (MARSHALL, 1967). 

A retomada da legítima defesa da honra dos anos 1970, utilizada novamente no ano de 

2020, é extemporânea e vai de encontro com a ampliação das lutas feministas e dos direitos 

humanos das mulheres como sistema de proteção, como as leis Maria da Penha e de 

Feminicídio. Assim, percebe-se que o aparato jurídico tem dificuldade de operacionalizar o que 

implementa, como diz Lavalle (2003) ao discutir cidadania. No artigo “Cidadania, igualdade e 

diferença”, o autor afirma que o direito não trata de casos que envolvam mortes de mulheres 

assassinadas por seus companheiros como legítima defesa da honra, uma vez que esta foi 

revogada em lei no ano de 2005. Conforme o cientista político, não adianta criar leis se não se 

consegue viabilizá-las, pois o mais difícil é garantir os direitos. 

Esta dificuldade ocorre no âmbito da sociedade civil, por conta do seu conservadorismo, 

impedindo-a de atingir a maturidade de cidadania. Em razão da sua imaturidade, forças 

conservadoras continuam perpetuando a impunibilidade em crimes como o de feminicídio e 

fiquem ainda mais vivas se contrapondo às forças progressivas (por exemplo, o movimento 

“Quem ama não mata!”, em 1970) ao tentar extingui-las. Essa imaturidade é bastante grave, 

pois não advém somente do Estado, mas do âmbito da sociedade civil que, atrelada ao 

conservadorismo, continua perpetuando a impunibilidade deste crime. 

A Constituição Federal (1988), que ficou conhecida como “Constituição Cidadã”, foi um 

marco pós-ditadura, pois foi concebida no processo de redemocratização do país. No entanto, 

nem mesmo a Ditadura Militar foi totalmente resolvida, pois muitas mães ainda choram sem 

poder enterrar os corpos dos seus filhos mortos barbaramente assassinados naquele período. 
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Dessa forma, para que haja a construção de um futuro diferente, é necessário avançar na 

questão da educação como solução, não apenas para tornar homens cavalheiros como queria 

Marshall (1967) ou para qualificar o trabalhador, mas sim para uma cidadania emancipatória. 

A pedagogia proposta por Freire (1987) tem como base a realidade e um compromisso 

ético com os direitos humanos e a cidadania. Porém, de acordo com Dagnino (2004), muitas 

dessas ideias foram deslocadas em virtude da confluência perversa, fruto de questões mal 

resolvidas acopladas de modo mais recente com o ideário neoliberal que não observa as 

problemáticas sociais, apenas as de ordem mercadológica. Com isso, a frágil e jovem 

democracia de 1988 não conseguiu romper com muitas questões, sendo necessária a 

instauração de várias Propostas de Emenda à Constituição (PEC) e revogações. 

De acordo com Lavalle (2003), isso se deve em razão da educação formal, que precisa 

ser alterada para incorporar os diferentes, pois ainda hoje a história é contada pelo ponto de 

vista, respectivamente, de homens, brancos e ricos, o que se constata através de expressões de 

misoginia e racismo em lugares que deveriam ser a sua salvaguarda. Assim sendo, é preciso 

uma educação pautada nas diferenças e na equidade de direitos. Marx, Schneider e Brant 

(2010) criticam os Direitos Humanos afirmando que eles só existirão quando os indivíduos 

deixarem de ser egoístas e os direitos individuais se sobrepuserem aos coletivos. Nesse sentido, 

a educação precisa olhar para a Cidadania e os Direitos Humanos a fim de desmascarar, 

conforme Segato (2006), o patriarcado e os demais eixos de dominação e opressão que colocam 

as mulheres em posição de desigualdade, sustentando, assim, uma punição até depois de 

mortas. 

 

3 ESTRATÉGIA DE RUPTURA AOS TRÊS EIXOS NEFASTOS DO COLONIALISMO: RACISMO-

CAPITALISMO-PATRIARCADO 

 

É nesse sustentáculo sobre a educação voltada para a Cidadania e os Direitos Humanos 

que serão tratados neste tópico os três eixos nefastos do colonialismo: racismo-patriarcado-

capitalismo. É preciso entender esses eixos para que a educação se torne uma estratégia de 

ruptura, através da ontologia do ser social (LUKÁCS, 2018), conceito que tem como objetivo 

estudar as categorias mais fundamentais que estruturam a vida cotidiana do ser social dos 

homens e mulheres em sociedade. 
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Assim, a educação requerida aqui não é aquela formal (vigente), mas sim uma que 

promova concepções coletivas e que permita identificar e pensar sobre as diferenças, contando 

a história de forma coerente, pois os poderes dominantes (masculinos, heterossexuais, 

brancos, cisgêneros e ricos) impedem uma transformação definitiva e um olhar para o coletivo, 

afetando até as próprias mulheres neste meio impedindo que elas se contraponham, por 

estarem mergulhadas, muitas vezes, no ambiente majoritariamente masculino. 

É o que se pode refletir acerca da decisão da ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal 

Federal, que se colocou a favor da absolvição de um homem por legítima defesa da honra em 

Belo Horizonte. Nesse universo, mulheres que estão envoltas nos eixos nefastos 

correspondentes ao colonialismo (racismo-capitalismo-patriarcalismo) são pressionadas a 

responder de forma masculina, corroborando com a perspectiva de estar do lado dos homens 

e oprimindo outras mulheres. 

Desse modo, precisa-se entender que, ao ocorrer a morte da mulher, não se mata 

apenas o ser, mas a sua essência é levada a cabo até a absolvição do seu feminicida, pois, apesar 

de parecer uma questão de identidade, o ser mulher cis, o ser mulher negra, o ser mulher pobre 

e outras identidades, é na verdade estrutural. Portanto, aqui não será uma redução de lugar de 

identidade discutindo somente gênero, realizado por muitos estudos sobre a temática, visto 

que 68% das mulheres que morrem em razão do feminicídio são mulheres negras, de acordo 

com o Atlas da Violência de 2020 (CERQUEIRA et al., 2020), e que 75% das pessoas pobres no 

Brasil são negros (as), de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística ([IBGE], 

2019). 

Por isso, o eixo nefasto do colonialismo é interseccional e ele pode nos informar que 

tem um conjunto de outras mulheres (negras e indígenas) que sequer foram ou são dignas do 

tempo da mídia em retratar se suas vidas foram ceifadas e se tiveram a justiça reclamada para 

si, não desmerecendo a história das duas outras mulheres, mas se a justiça tem a mesma 

conformação e a maioria dos feminicídios é de mulheres negras, porque não foi noticiado 

nenhuma mulher negra que possa ter sofrido atentado à moral da vítima em legítima defesa da 

honra? Parafraseando Soujourner Truth, “E, elas não são também mulheres?” 

Há, ainda, centenas de mulheres transexuais e travestis que nem sequer chegam aos 35 

anos, vítimas de transfeminicídio, e, quando são noticiadas em jornais policiais, costumam ser 

frequentes alvos de piadas, visto isso em reportagens com teor cômico e moralizante ao 
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associar a sua morte a crime passional. Tem-se um sistema, um Estado judiciário que impede 

que esta sociedade avance, apagando um Estado escravista, que impediu um povo liberto de 

estudar, de trabalhar, de morar, de viver com dignidade. 

Ao perceber esta linguagem dominante que é homem, heterossexual, cisgênero, branco 

e rico, Kilomba (2020) busca a concepção de uma nova linguagem, tratando de todas as crises 

causadas pelo linguajar dominante. Apesar de a autora não se ater diretamente à cidadania, 

também a engloba, delegando a responsabilidade ao colonialismo no qual se tem o capitalismo 

e o patriarcado como os seus produtos. Portanto, este artigo caminha pelo espectro colonial, 

colocando, assim, uma ordem nos eixos dominação e opressão. Neste aspecto, se entenderá a 

colonialidade para entender os fenômenos históricos e culturais que se mantêm vigentes na 

lógica de vida dos seres humanos, já que por eles se opera tanto a lógica de raça, como de 

gênero e classe, conferidos na pirâmide social de Carneiro (2003). O colonialismo tem como 

norte a questão tanto da classe (capitalismo) quanto do gênero (patriarcado), as mulheres 

negras estando na base, depois homens negros, em seguida mulheres brancas e homens 

brancos. Percebe-se que na base e perto da base a cor presente é a preta, fruto do colonialismo 

ocorrido no Brasil, por raça (mulher negra e homem e negro, nesta sequência) e gênero (mulher 

negra). 

Ao englobar mulheres e ao englobar mulheres negras, considerando que 75% dos mais 

pobres do Brasil são negros(as) (IBGE, 2019) e 68% das que são assassinadas por feminicídio são 

negras (CERQUEIRA et al., 2020), faz-se mais duas perguntas: “A cidadania é compatível com os 

eixos do colonialismo?” e “Cidadania para que mulheres?”. Este artigo procura responder a 

essas questões se embasando nos três eixos, começando pelo colonialismo como principal 

articulador (KILOMBA, 2020). 

É no feudalismo que vai se produzindo a primeira forma de degradação daqueles que 

estão abaixo do estamento formado na base pelos servos (que eram os camponeses), seguido 

pela nobreza (poder político), clero (religiosos que desenvolviam a fé cristã ditando normas), e, 

por último, rei (tido como a “figura” de Deus na terra), não havendo mobilidade social entre 

eles. Os povos de outros continentes eram tidos como “selvagens” em oposição aos 

“civilizados”, que correspondiam aos europeus, categoria usada por Santos (2018), bem como 

forçando a escravidão de maneira mais longa no Brasil com os negros e as negras. Com isso, o 

sistema colonial é a base do capital que vem da exploração do trabalho e do sequestro e tráfico 
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de pessoas. Em razão disso, a desigualdade que se conhece nos dias atuais é fundante e se 

constitui como marca do sistema econômico subsequente ao feudalismo, o capitalismo. 

Esta desigualdade se funda nas questões étnico-raciais (colonialismo) e de gênero 

(patriarcado), lembrando-se das mulheres operárias trabalhavam por uma remuneração menor 

que a dos homens. Na fase do capital, o trabalho é dado como sendo algo menor. Foi com as 

greves dos sindicatos pela classe operária que a questão social se tornou conhecida, portanto, 

a questão social, como racismo, sexismo, pobreza, vem da relação capital e trabalho, eclodida 

pelo colonialismo, em que aquele “escravizado” agora é trabalhador “livre”, outorgado junto à 

ideologia que promulga a sociedade moderna está bem pautado na exclusão. 

Santos (2018) coloca como problema as análises da questão social pelo viés da 

igualdade, fazendo o inverso do que promete, promovendo, na realidade, um grande apartheid. 

O autor diz que a cidadania é um paradigma da modernidade e que a ideia de linearidade e 

homogeneidade é irreal. O sociólogo questiona a nomenclatura das “Descobertas das 

Américas” ou “Descoberta do Brasil” como errônea, pois tratam os indígenas como se não 

fossem pessoas que precisam exercer a cidadania. 

Entende-se que o Estado está a serviço de uma camada privilegiada (homens, brancos, 

heterossexuais, cisgêneros e ricos), pois mulheres são penalizadas por suas mortes, vítimas de 

feminicídio, quando se utiliza o argumento de legítima defesa da honra. 68% das mulheres 

vítimas de feminicídio são negras (CERQUEIRA et al., 2020), mas não há nenhuma política 

pública específica que as proteja, as leis são fracas, as estigmatizam e as matam duplamente. 

Enquanto se viver nesta sociedade colonial-capitalista-patriarcal, não poderá se alterar a 

cidadania para aquelas “minorias”, que vivenciam um constante processo de desigualdade 

(MARCONDES et al., 2013). 

Nesse sentido, a educação decolonial junto com a de Paulo Freire seria um primeiro 

passo para a revolução, que aconteceria ao se mexer nos pilares de dominação e opressão 

fundantes. A mudança na cidadania na forma de pensar diferente desta que está em vigência, 

pautada na educação formal, é o meio para os Direitos Humanos, mas as reformas neoliberais 

se colocam como empecilho, sucateando e privatizando a educação. Os Direitos Humanos têm 

o objetivo de promover inclusão social através de muitas questões, incluindo racismo e gênero, 

que precisam de força de trabalho subalternizada. 
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Poulantzas (1985) afirma que o Estado age como protetivo a uma ordem vigente 

tentando manter a coesão social com leis. No entanto, como a sociedade vive em cidadania 

onde há suposta igualdade, conforme o artigo 5° da Constituição Federal. No entanto, muitas 

críticas se fazem à Constituição de 1988, pois determinados grupos, como por exemplo o de 

mulheres negras, discute a necessidade de proposição de políticas públicas específicas. Romio 

(2017) discute em sua tese de doutorado a falta de políticas públicas específicas para as 

mulheres negras, o que tem como razão o período colonial, onde o começo da acumulação 

primitiva se deu pela escravidão, pelo trabalho, antes mesmo do capitalismo e do patriarcado. 

Nesse sentido, tudo se inicia pelo colonialismo desaguando com mais intensidade no 

capitalismo e no patriarcado, sendo que nenhum deles foi superado. Certas minorias, como 

mulheres negras, têm seus corpos atravessados por essas opressões estruturais ao mesmo 

tempo sendo vítimas de racismo, de classe e de gênero. Em razão disso, a cidadania é precária 

para as minorias, formada por mulheres pobres e/ou de outras etnias/raciais que não brancas. 

Nessa perspectiva, não bastam políticas afirmativas que olhem as minorias ou a retirada de uma 

lei que não as beneficiam, é preciso que pelo menos um dos elementos constituídos da 

sociedade seja substituído, no caso aqui foi escolhido a educação formal vigente, pois defende-

se um outro tipo de educação que envolva a cidadania e direitos humanos (FREIRE, 1987) com 

acréscimo do estudo decolonial. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Pode-se concluir que a afirmação de que todos são iguais perante a lei dá um caráter 

formalista em nossa sociedade, perpassando por ela em todos os âmbitos, incluindo a 

educação. Os eixos de opressão do colonialismo-capitalismo-patriarcado são suficientes para 

que segmentos considerados minoritários da sociedade sejam subordinados, aqui retratados 

por mulheres transexuais e travestis, mulheres negras e indígenas (adicionando o colonialismo 

nestas em último). Muito provavelmente o argumento de legítima defesa da honra ressoará 

novamente, pois os eixos continuam fundantes e vigentes, caso não tenha uma educação que 

mude isso, que pode ser tão grande que combata e busque aprofundar e transformar as pessoas 

em verdadeiras cidadãs(os), no sentindo emancipatório, destruindo tais eixos nefastos. 
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No dia 15 de março de 2021, o Supremo Tribunal Federal discutiu e determinou, por 

unanimidade, que a compreensão da tese de legítima defesa da honra é inconstitucional, 

contando com voto, inclusive, da Rosa Weber. Nesta perspectiva, gastar recursos públicos para 

se discutir a legítima defesa da honra, tantas vezes, torna-se até imoral do ponto de vista 

jurídico. 
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