
 
 

 

 

SESSÃO TEMÁTICA Nº 05 - INTERSECCIONALIDADES:  

CAMINHOS DE ANÁLISES E PRÁTICAS PARA O CAMPO DE 

PÚBLICAS 

 

 

Avaliação de políticas públicas:  

olhares transversais e interseccionais  

para a construção de ferramentas  

 

Regina Claudia Laisner/NEPPs/UNESP/Franca  

Priscila Freires Rosso/ NEPPs/UNESP/Franca  

Ingrid Helena Tavares/ NEPPs/UNESP/Franca 

Rafael Marques de Carvalho/ NEPPs/UNESP/Franca 

 

 
Resumo:  

A análise de políticas públicas requer cada vez mais abordagens que permitam a 

criação de instrumentos que sejam capazes de dar voz aos diferentes atores e temas, 

envolvidos na ação pública. Por certo há várias formas de se estabelecer estes 

instrumentos e o que se propõe aqui é que eles se efetivam, fundamentalmente, a partir 

da lógica participativa – lógica esta cada vez mais exigente e complexa. Neste sentido, é 

que inicialmente este artigo propõe uma base de análise em torno do tema da identidade 

e articulada à igualdade/diferença, como dois lados de um mesmo processo, ao 

reconhecimento e à solidariedade, que sirva de referência para a construção de uma 

ferramenta de avaliação de políticas públicas que leve em conta a transversalidade entre 

raça, gênero e diversidade sexual, desde uma perspectiva mais complexa e mais completa 

de cidadania. Tendo em consideração esta base de análise torna-se possível, a partir daí, 

conceituados teoricamente seus preceitos, avançar no desenvolvimento da ferramenta 

proposta com vistas a trabalhar a transversalidade a partir deles. O objetivo é transformar 

então estas categorias, de cunho teórico, e mais gerais, em dimensões mais operacionais, 

que tornem possível o levantamento de dados da realidade empírica da ação pública. E 

para tal tarefa nos valemos das indicações de Avtar Brah (1996) que, desenha algo 

semelhante para o tema da diferença, que será expandido para o conjunto das categorias 

apresentadas, em uma proposta de caráter não somente transversal, mas também 

interseccional.  
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INTRODUÇÃO  

 
A análise de políticas públicas requer cada vez mais abordagens que permitam a criação 

de instrumentos que sejam capazes de dar voz aos diferentes atores e temas, envolvidos na ação 

pública. Por certo há várias formas de se estabelecer estes instrumentos e o que se propõe aqui é 

que eles se efetivam, fundamentalmente, a partir da lógica participativa. Ocorre que, a 

universalização dos direitos da cidadania, nos tempos atuais, e em sociedades cada vez mais 

fragmentadas e complexas, tem exigido ferramentas participativas cada vez mais refinadas para 

lidar com as demandas dos cidadãos (BRUGUÉ, 2008). Assim, como afirma Fraser (2006), as 

demandas pelo “reconhecimento da diferença” só ganham espaço, gerando combustível para as 

lutas dos grupos organizados, que cada vez mais reivindicam em torno de questões de raça, gênero 

e diversidade sexual. 

Essas questões vêm marcando profundamente o debate mais atual sobre políticas públicas 

e, certamente, compõem a discussão da própria avaliação. Mas um debate que se relaciona com 

uma perspectiva mais ampla destas três dimensões, raça gênero e diversidade sexual, como fruto 

de uma construção social: construção de identidades sociais e históricas que resultam em padrões 

não naturais, mas sim simbólicos e sociais. E a luta pela afirmação de uma ou outra identidade ou 

diferença é sempre um resultado coletivo.  

Lidar com estes temas sempre implica em dilemas complexos acerca da classificação das 

pessoas, pela sociedade e por si mesmas. Isso tem implicações em várias ordens que se referem a 

como definir o que é ser negro, o que é ser mulher, o que é ser homossexual, etc e como trabalhar 

concretamente com essas categorias. Porém, para além destas dilemas, torna-se mais ainda 

desafiadora a tarefa de levar-se em consideração estes temas quando se busca pensar na 

1transversalidade entre eles, entendida como uma nova estratégia de construção de políticas de 

igualdade, superando-se as limitações de ações específicas, dirigidas à compensação dos efeitos 

da desigualdade, no lugar de tratar os processos e instituições desde onde a desigualdade é 

produzida (ALFAMA & CRUELLS, 2011). Neste sentido, é que inicialmente este artigo propõe 

uma base de análise que sirva de referência para a construção de uma ferramenta de avaliação de 

políticas públicas que leve em conta a transversalidade entre raça, gênero e diversidade sexual, 

desde uma perspectiva mais complexa e mais completa de cidadania.  

                                                      
1 Este conceito nasce no campo das políticas de igualdade de gênero, no começo dos anos de 1990 e se 

difunde como Gender Mainstreaming (ou mainstreaming de género) na IV Conferência sobre a mulher 

das Nações Unidas que ocorreu em Beijing em 1995 (ALFAMA & CRUELLS, 2011). 
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A base de análise proposta se concentra no tema da identidade como dimensão central, 

vinculada à igualdade/diferença, como dois lados de um mesmo processo, ao reconhecimento e à 

solidariedade. A identidade, de acordo com Woodward (2000), é marcada pela diferença e pelos 

símbolos que ajudam a identificá-la. Esta identidade torna-se assim um importante mecanismo de 

luta que pode-se dar de duas formas principais: pela singularidade do grupo, que pode, no limite, 

levar a uma posição de caráter essencialista, mas por outro lado pode justamente contrapor-se a 

ela, demonstrando-se que as identidades são fluidas. Joan Scott (2005) trata a questão da 

identidade em termos de paradoxos, o que torna a reflexão sobre a inteligibilidade da igualdade 

e da diferença, dos direitos individuais e os de grupo, como fundamentais e que devem ser 

debatidos em conjunto para que não se perca as suas interconexões. Da mesma forma que para 

combater as injustiças econômicas é proposta a política de redistribuição, de acordo com Fraser 

(2006), para se enfrentar essas injustiças, é proposta, neste caso, a política de reconhecimento, 

como complemento. A primeira pode envolver controles democráticos do investimento, 

reorganização da divisão do trabalho, redistribuição de renda ou outras formas de transformação 

de estruturas econômicas básicas. Já a política de reconhecimento está relacionada à valorização 

da diversidade cultural, de determinados produtos culturais (estigmatizados) e de identidades 

(depreciadas). E o caminho para a solidariedade, como ferramenta central na construção do 

reconhecimento, articulada com a redistribuição, nos termos de Gide, citado por Westphal (2008), 

passa pela associação voluntária em forma de cooperação, que pode revolucionar a ordem 

econômica, assim como social e cultural. (CRUZ et al, 2020) 

Tendo em consideração esta base de análise torna-se possível, a partir daí, conceituados 

teoricamente seus preceitos, avançar no desenvolvimento da ferramenta proposta. O objetivo é, 

inicialmente, transformar, estas categorias, de cunho teórico, identidade, igualdade, diferença, 

reconhecimento e solidariedade, em dimensões operacionais. E para tal tarefa nos valemos das 

indicações de Avtar Brah (1996) que, desenha algo semelhante para o tema da diferença, e que 

expandiremos aqui para o conjunto das categorias apresentadas. 

 Em Cartographies of Diaspora (1996), Avtar Brah, ao trabalhar com a diferença, defende 

uma visão construída na intersecção de níveis micros e macros, a partir de quatro dimensões de 

análise: diferença como subjetividade, como relação social, como experiência e como identidade. 

A primeira incorpora a descentralização e a heterogeneidade dos próprios sujeitos: eles não são 

únicos e fixos, mas sim fragmentados e dinâmicos. A relação social refere-se às formas pelas 

quais cada dimensão é constituída e organizada dentro das relações sistemáticas por meio de 

discursos econômicos, culturais, políticos e institucionais. Esta dimensão de caráter coletivo não 

está desarticulada da anterior e vice-versa. Já a experiência refere-se não a algo pressuposto, mas 

a algo que deve ser questionado. Assim, podemos compreender que o espaço da experiência dos 
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indivíduos é um espaço de contestação: um espaço discursivo em que se tem, em cada uma das 

dimensões, diferentes posições dos sujeitos e suas respectivas subjetividades inscritas. Por fim, a 

identidade congrega todas as dimensões anteriores, articulando-as, não de forma simplificadora, 

mas explorando suas complexidades e contradições.  

Brah (1996) ao discutir a configuração da identidade, nos oferece, portanto, uma chave 

importante para estabelecer um ponto de partida para a elaboração da ferramenta proposta, 

caminhando, inclusive, para além da possibilidade de trabalhar um conjunto de dimensões 

operacional e transversalmente, em direção à interseccionalidade, como uma forma de lidar com 

a sobreposição de opressões e discriminações, articulando seus vários aspectos. Assim, ao tomar 

como referência as indicações desta autora, em termos de dimensões de análise para a 

compreensão da construção da identidade, pela lógica da diferença, e a partir delas, com a ajuda 

de demais estudiosos, de diversas áreas do conhecimento, em exercício já feito anteriormente, 

torna-se possível expandi-lo para os temas da igualdade, do reconhecimento, da solidariedade e 

da própria diferença. Por fim, será possível, relacionar todo o esforço anterior às questões de raça, 

gênero e diversidade sexual avançando na produção da ferramenta de avaliação de políticas 

públicas, a partir de olhares transversais, de raça, gênero e orientação sexual, e interseccionais, 

vinculados às várias formas de opressão relacionadas a estes temas, no sentido oposto da 

construção da cidadania. 

De modo sintético, o artigo organiza-se da seguinte forma: um primeiro tópico 

apresentando a base de análise proposta, definindo os temas da identidade como dimensão central, 

vinculada à igualdade/diferença, como dois lados de um mesmo processo, ao reconhecimento e à 

solidariedade; em seguida, descrevendo, sinteticamente o exercício já feito com o tema da 

diferença, tornando-o operacionalizável, a partir das lições de Brah e seus desdobramentos, assim 

como a execução do mesmo exercício agora para o conjunto dos temas postos; uma terceira parte 

explorando os nexos da proposta desenvolvida com o olhar a partir da raça, gênero e diversidade 

sexual, e por último algumas considerações finais.  

 

A DEFINIÇÃO DAS DIMENSÕES SOCIAIS COMO BASE DE ANÁLISE  

 

De maneira mais geral, a perspectiva que marca a discussão das dimensões da vida social, 

é apresentada pela compreensão de que elas são estabelecidas por meio de um processo de 

construção social: construção de identidades sociais e históricas que resultam em padrões que são, 

muito recorrentemente, considerados naturais. Mas, as culturas passam a ser representadas em 

virtude de processos de interação, produto do meio social e, portanto, excluem a "essencialidade 

de uma autenticidade ou pureza inerente às culturas" nos termos de Bhabha (2000). Assim, a 
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construção da identidade é simbólica e social, e a luta por afirmação de uma ou outra identidade 

ou diferença é sempre um resultado coletivo, não sem conflitos, mas nada natural. 

Por estas afirmações logo se nota a importância de dois conceitos fundamentais, quando 

se trata de abordar estas dimensões, quais sejam identidade e diferença, interrelacionados. A 

identidade, de acordo com Woodward (2000), é marcada pela diferença e pelos símbolos que 

ajudam a identificar esta diferença. Assim a construção da identidade é tanto simbólica quanto 

social e a luta para afirmar uma ou outra identidade ou as diferenças que os cercam têm causas e 

consequências materiais. Por exemplo, “Os homens tendem a construir posições de sujeito para 

as mulheres tomando a si próprios como ponto de referência. A única menção a mulheres neste 

caso é às “garotas” que eles “namoravam”. Deste modo, as mulheres passam a ser “os 

significantes de uma identidade masculina partilhada, mas agora fragmentada e reconstruída, 

formando identidades nacionais distintas, opostas.” (WOODWARD, 2000, p.10-11). E neste 

caso, não só diferentes, mas inferiores. Notamos então que a identidade é relacional e marcada 

por diferenças simbólicas, mas também vinculada a condições sociais e materiais, definindo pelos 

sentidos e práticas quem é incluído e quem é excluído, e vivenciando, na prática, estas 

diferenciações.  

 Os movimentos sociais que tiveram início nos anos 1960 trouxeram em seu arcabouço a 

identidade como principal defesa, tanto do “eu” quanto do coletivo, sendo a bandeira e a voz dos 

marginalizados - estes sem identidade e sem conhecimento pelo social, diferentes, portanto. Desta 

forma, estas construções coletivas em torno da identidade significaram uma abertura aos direitos 

do conjunto dos cidadãos, inclusive os vinculados aos extratos inferiores da sociedade, tal como 

aponta Woodward (2000), segundo a autora: 

A política da identidade era o que definia estes movimentos sociais, marcados 

por uma preocupação profunda pela identidade: o que ela significa, como ela 

é produzida e como é contestada. A política de identidade concentra-se em 

afirmar a identidade cultural das pessoas que pertencem a determinado grupo 

oprimido ou marginalizado. (WOODWARD, 2000, p.34) 

 

 Na sociedade contemporânea a identidade se tornou um mecanismo de luta, podendo ser 

compreendida de duas formas: a primeira pela singularidade do grupo, que pode, no limite, levar 

ao status de essencialista, mas por outro lado pode precisamente se opor e mostrar que a 

identidade é flexível. Em todo caso, este ponto de vista contrasta com o reducionismo de classe e 

abre a porta ao argumento do reconhecimento da complexidade da diferença e, sobretudo, do 

questionamento da fixação como algo.  

A classe é uma referência importante para construir diferenças, mas não a única 

(WOODWARD, 2000).  Assim como o negro não é. Nem tampouco o branco, diria Fanon, de 

acordo com Bhabha (2000), referindo-se ao fato de que esta busca desesperada pela pré-
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classificação das pessoas, identificando-as de antemão, seja pela classe, seja pela cor, seja pela 

etnia é uma atitude que se recusa a olhar a complexidade da construção das identidades. Segundo 

o mesmo autor, há três condições no processo de identificação: 1) existir é ser chamado à 

existência em relação à alteridade; 2) o próprio lugar da identificação é um espaço de cisão e 3) a 

questão da identidade nunca é uma identidade pré-dada. É sempre a produção de uma imagem de 

identidade e a transformação do sujeito ao assumir aquela imagem. 

 O que Bhabha (2000) nos permite é dar um passo além no debate acerca da identidade na 

medida em que não somente coloca que a construção da identidade é dada na relação com o outro 

e, portanto, dinâmica, mas também na própria relação consigo mesmo. E neste caso, não aborda 

somente a imagem do indivíduo, ou o signo, pois isso esvaziaria o eu como lugar de identidade e 

de autonomia. Revela a consciência simbólica, ou seja, o seu significado, como mais relevante, 

pois este sim dá à identidade a sua integridade e unidade. Deste modo, mais ainda chama a atenção 

para o dinamismo e profundidade da composição da identidade. A imagem é apenas um acessório 

da identidade: ela não deve nunca ser lida como aparência de uma realidade. Isso evita a cilada 

de trabalharmos com uma noção do outro homogeneizadora e interroga o lugar discursivo de onde 

as questões de identidade são estratégica e institucionalmente colocadas. O desafio, como o 

próprio autor coloca, é termos instrumentos teóricos e práticos que realmente deem conta de toda 

esta complexidade da identidade. Acima de tudo, é preciso conhecer seus desafios 

(WOODWARD, 2000). 

Joan Scott (2005) trata a questão da identidade em termos de paradoxos, o que qualifica 

o debate para trazer à tona não somente as vinculações entre identidade e diferença, mas também 

entre elas e a igualdade. 

Primeiramente, a questão é conduzida aos temas de grupos de identidade, e na 

fragmentação de suas representações, o que resulta em duas visões distintas e conflitivas, uma 

que enxerga os indivíduos de maneira individual, distintos da atribuição de um grupo, e outra que 

considera que o enquadramento de indivíduos em coletivos garante maiores possibilidades de 

justiça na sociedade. Nesta perspectiva, pensando na elaboração de determinadas políticas ou 

medidas que visem eliminar as discriminações, levanta-se a problemática de como estabelecer os 

parâmetros de quais grupos os indivíduos requerem mais atenção e medidas especiais (SCOTT, 

2005). E, aqui, coloca-se em questão a problemática da igualdade em termos de grupo versus 

indivíduos, como um paradoxo, na medida em que a autonomia individual de um homem negro 

ou gay por exemplo, para Scott (2005) só é possível através do reconhecimento de seu grupo 

pertencente, e ao mesmo tempo em que sua autonomia é limitada pelos padrões do próprio grupo. 

Mas é possível dizer que a igualdade e diferença não se apresentam como conceitos 

opostos, e sim como interdependentes, em tensão, devendo ser analisados em suas composições 
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políticas particulares e não de maneira moral e intemporal. A igualdade não é a eliminação da 

diferença, mas sim o reconhecimento da diferença e a opção de ignorá-la ou levá-la em 

consideração. Sendo assim, a igualdade é um ato de escolha pela qual algumas diferenças são 

minimizadas e outras maximizadas (SCOTT, 2005). 

As identidades de grupos se apresentam como inevitáveis na vida social e política, sendo 

dois elementos de interconexão, no qual as diferenças de grupos ficam visíveis em contextos 

políticos, econômicos e sociais específicos, e esse conjunto de diferenças pode vir a favorecer 

mais um em detrimento do outro, emergindo uma tensão entre grupos. Os grupos minoritários, 

não são necessariamente ligados a números que o compõem, eles surgem através de um processo 

de definições sociais que se transformam através de um processo de diferenciação (SCOTT, 

2005).  

O argumento de Scott, tem sido o de que a tensão entre as identidades de grupo e as 

individuais não podem ser resolvidas, é uma consequência da maneira pela qual a diferença é 

utilizada para organizar a vida social. A ação afirmativa é então colocada como paradoxal, já que 

visou tornar a identidade de grupo irrelevante, mas que retificou uma nova. Assim, fora baseada 

em um indivíduo ficcional abstrato, desincorporado como virtude da teoria democrática liberal, 

feita para garantir igualdade somente perante a lei. No entanto, afirma Scott (2005), os indivíduos 

não são iguais, e as desigualdades repousam nas diferenças, que são tomadas como categorias que 

dão a identidade de grupo de raça, gênero, etc (SCOTT, 2005).  

Tratando de ações afirmativas, a fim de promover igualdade, a palavra "afirmativa" teve 

como pretensão reconhecer um problema, corrigi-lo, destinada a determinado grupo a fim de 

reverter uma discriminação. Contudo, se tornou uma medida reducionista ao tempo que passou a 

considerar um indivíduo somente dentro daquela categoria. Utilizando o exemplo da contratação 

de um trabalhador, um trabalhador branco, é só um indivíduo, pois esse é tipificado como o 

"normal", enquanto um trabalhador negro implica uma categoria racial, e todos os outros atributos 

carregados por esse grupo. Ainda que a responsabilidade sobre tratar do tema de raça foi 

compreendida como uma questão de negritude, o tema de gênero foi destinado a ser uma questão 

tratada por mulheres e não homens (SCOTT, 2005). 

Considerando ainda a identidade um processo complexo e suscetível a mudanças, a 

diferença interligada subentende a política como uma negociação das identidades em termos de 

diferença, com o intuito de aproximar os princípios de justiça e de igualdade. Possibilitando assim, 

um debate ainda mais abrangente, como visto pela autora Nancy Fraser (2006), que continua a 

discussão a partir da sua teoria sobre o reconhecimento, de modo a trazer luz sobre as injustiças 

sociais. 
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Fraser (2006) também aborda o paradoxo da igualdade e da identidade, quando trata do 

reconhecimento e redistribuição. Para compreender como Fraser conceitua o reconhecimento e a 

redistribuição, é necessário mencionar que a autora inicia a discussão sobre essas duas dimensões 

como resposta à injustiça, categorizando a injustiça de duas formas: a injustiça econômica e a 

injustiça simbólica ou cultural (FRASER, 2006). 

 Para Fraser (2006), a injustiça econômica tem como premissa a desigualdade, e se 

estabelece na estrutura econômica-política da sociedade. A injustiça econômica pode ser 

exemplificada na exploração (do trabalhador em benefício de outra pessoa), na marginalização 

econômica (trabalho não remunerado, má remuneração e/ou trabalho indesejável) e na privação 

(os materiais adequados não são acessíveis para o trabalhador). Está, portanto, neste caso, 

referindo-se a uma estrutura relacionada à classe. 

A outra forma de injustiça indicada pela autora constitui-se na cultural ou simbólica. Essa 

forma de injustiça se encontra nos padrões sociais de comunicação, representação e interpretação. 

Exemplos das formas as quais esse tipo de injustiça se apresenta dão-se através de 

[...] dominação cultural (ser submetido a padrões de interpretação e 

comunicação associados a outra cultura, alheios e/ou hostis à sua própria); o 

ocultamento (tornar-se invisível por efeito das práticas comunicativas, 

interpretativas e representacionais autorizadas da própria cultura); e o 

desrespeito (ser difamado ou desqualificado rotineiramente nas representações 

culturais públicas estereotipadas e/ou nas interações da vida cotidiana) 

(FRASER, 2006, p.232). 

 

Fraser (2006) então propõe duas formas para combater a injustiça. Para a injustiça 

econômica, Fraser indica a redistribuição como solução. Já para a injustiça cultural ou simbólica 

apresenta como ''remédio'' o reconhecimento.  

A redistribuição é definida por Fraser (2006) como um arranjo de ações que tem como 

propósito uma mudança na estrutura político-econômica. São medidas que visam, por exemplo, 

“a redistribuição de renda, reorganização da divisão do trabalho, controles democráticos do 

investimento ou a transformação de outras estruturas econômicas básicas.” (FRASER, 2006, 

p.232). O reconhecimento, por outro lado, tem como objetivo uma mudança cultural ou simbólica 

e busca a valorização da diversidade cultural, de pessoas e grupos que têm suas identidades 

desrespeitadas. Ademais, “pode envolver uma transformação abrangente dos padrões sociais de 

representação, interpretação e comunicação, de modo a transformar o sentido do eu de todas as 

pessoas.” (FRASER, 2006, p.232).  

No entanto, Fraser (2006) indica que existe um dilema entre as duas dimensões. Enquanto 

o reconhecimento valoriza a diferença e reforça a singularidade dos indivíduos, a redistribuição 

tem como objetivo a igualdade. Os objetivos do reconhecimento e da redistribuição, dessa 
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maneira, parecem se opor. Entretanto, menciona Fraser, a injustiça econômica e a injustiça 

cultural ou simbólica podem, em muitos casos, se entrelaçar. Nesse caso, segundo a autora, apenas 

o reconhecimento ou a redistribuição não conseguem abarcar essa forma “bivalente” de injustiça, 

e a solução só é possível com a junção dessas duas dimensões. Mesmo parecendo se opor, a 

redistribuição e o reconhecimento se mostram em uma combinação necessária, ainda que 

desafiadora, para abarcar as formas mistas de injustiça, como ocorre em questões relacionadas a 

gênero e raça (FRASER, 2006).    

Para a discussão sobre o reconhecimento Axel Honneth (2003), complementa Fraser 

(2006), além de associar ao debate o tema da solidariedade, tendo como base teórica em Hegel e 

Mead. Para ambos, o ser humano só tem consciência de si mesmo, do “eu”, a partir do outro. Para 

que exista uma percepção de si mesmo, é fundamental que exista o reconhecimento do outro 

(HONNETH,2003).  

Mas, para que ocorra um desenvolvimento satisfatório do Eu, segundo Hegel, é 

necessário que esse reconhecimento entre indivíduos seja recíproco, sendo as principais formas 

de reconhecimento recíproco: o amor, o direito e a eticicidade (HONNETH,2003). Já para Mead, 

a consciência de si mesmo “está ligado ao desenvolvimento da consciência de significados” 

(HONNETH, 2003, 129). É através da percepção do significado que seu próprio comportamento 

tem para o outro que se torna possível o sujeito se entender como social e desenvolver sua 

identidade (HONNETH, 2003).  

É a partir dessa relação que Mead, citada por Honneth (2003), conceitua duas diferentes 

formas de identidade, o “Me” e o “Eu”. O ‘’Me’’ representa um eu social, o ‘’Eu’’ é “referido a 

instância na personalidade humana responsável pela resposta criativa aos problemas práticos, sem 

poder jamais entrar como tal, porém, no campo de visão’’(HONNETH, 2003,p.130).  

É baseado nessas duas epistemologias que Honneth irá propor a sua teoria para o 

reconhecimento, e, consequentemente, a sua perspectiva acerca da solidariedade. Esse conceito é 

empregado como uma das três formas de reconhecimento estipulado por Honneth (2003).  

A primeira forma de reconhecimento é o amor, que está relacionada a uma ligação afetiva 

entre indivíduos. A segunda forma é o direito, que se refere à percepção de si mesmo como alguém 

de direito quando reconhece o direito do outro. No entanto, o reconhecimento como direito é 

interligado com uma estima social na qual, dentro de uma cultura, certos indivíduos são mais ou 

menos valorizados a depender de seu prestígio social (HONNETH, 2003). É aí que o 

reconhecimento como solidariedade se mostra necessário, como uma forma de suprir uma questão 

não abordada nas outras formas de reconhecimento: a assimetria. Assim, a solidariedade, para 

Honneth (2003), é uma forma “simétrica’’ de estima porque “todo sujeito recebe a chance, sem 

graduações coletivas, de experienciar a si mesmo, em suas próprias realizações e capacidades, 
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como valioso para a sociedade’’ (HONNETH, 2003, p.211). É uma forma de interesse afetivo 

pelo outro, de maneira a valorizar a sua singularidade, pois somente valorizando as 

particularidades do outro, segundo Honneth, é possível que os objetivos comuns se realizem. 

Nessa perspectiva, existe um interesse recíproco entre essas vivências que se diferem entre si 

(HONNETH, 2003).  

A partir deste caminho proposto por Honneth (2003), pautado no interesse recíproco, é 

que para Gide, citado por Westphal (2008), o caminho para uma sociedade solidária passa pela 

associação voluntária de pessoas em forma de cooperação, que poderiam revolucionar a ordem 

econômica. Ele também defende que, para que a solidariedade desejada torne-se efetiva, é 

necessária a intervenção do Estado como formulador da legislação social. O objetivo do Estado é 

instituir a justiça entre seus membros; ainda que cada indivíduo esteja comprometido com o bem-

estar do outro. Mas o Estado tem um papel de coordenação e de proposição de políticas públicas, 

baseadas na justiça social. 

    

A PROPÓSITO DE SUA OPERACIONALIZAÇÃO: IGUALDADE, RECONHECIMENTO E 

SOLIDARIEDADE 

 

Tal como apontado, em exercício anterior, o artigo “O reconhecimento a partir da 

diferença: olhares interseccionais para  a construção de ferramentas de avaliação de políticas 

públicas”, tendo em vista as proposições de Avtar Brah (1996) e a partir delas, com a ajuda de 

demais estudiosos, de diversas áreas do conhecimento, focou em avançar em uma proposta que 

tornasse possível a operacionalização da dimensão de identidade a partir da diferença: (i) como 

subjetividade, que revela os sujeitos como dinâmicos e fragmentados; (ii) como relação social 

que apresenta as diversas relações sistemáticas por meio de discursos econômicos, culturais, 

políticos e institucionais; (iii)  como experiência que apontam as diversas posições e subjetividade 

dos sujeitos; e (iv) como identidade que articula todas as dimensões apresentadas explorando-as 

de modo mais completo, buscando operaliza-las para serem utilizadas na construção de 

ferramentas de avaliação de políticas públicas. 

Neste trabalho, com relação à diferença como subjetividade, considerou-se que, a 

subjetividade como categoria analítica proposta por Avtar Brah (1996), em um contexto sócio-

histórico, vinculada ao meio cultural e dotada da intencionalidade do indivíduo, tal como a 

concepção de Bruner (1990) e Vigotski (2000), pode ser operacionalizada e utilizada em 

avaliações interseccionais de políticas públicas por meio da narrativa, processo pelo qual o 

indivíduo relata sua experiência social e, consequentemente, seus aspectos subjetivos.  
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No que diz respeito à diferença como relação social chegou-se à conclusão que Avtar 

Brah (1996) propõe que para compreender a identidade é necessário entender a relação social 

como diferença e que, além disso, é importante compreender que as relações de poder se 

manifestam nos discursos e nas práticas sociais. Porém, não avança tanto em relação aos 

elementos mais aprofundados destes aspectos, qualidade do trabalho de Goffman com o conceito 

de estigma e de Bourdieu com o habitus, que auxiliam a compreensão de comportamentos que 

despertam tanto uma sensação de ajuste, quanto uma sensação de desajuste, principalmente 

daqueles que são reiteradamente excluídos. 

Em relação à experiência pode-se dizer que ela é única para cada sujeito e ao dar voz a 

aquele que a vive, se compreende a sua especificidade, segundo as visões de Turner (1986) e Brah 

(1996). No entanto, vale considerar que as interpretações são plurais, dado que a experiência do 

Outro é intangível (GEERTZ, 1973). Assim, partindo do pensamento de Brah (1996) e dos demais 

autores trabalhados, é possível considerar que as relações sociais compõem a experiência do ser, 

em conjunto com a subjetividade que está intrínseca em um emaranhado de memórias e 

percepções. Deste modo, por meio da narrativa do sujeito, a experiência torna-se mais palpável, 

sendo essencial como recurso na construção de avaliação de políticas públicas.  

Nesta seção empreender-se-á o esforço, de maneira análoga ao realizado anteriormente, 

vinculado à lógica da diferença, de operacionalização da igualdade, do reconhecimento e da 

solidariedade, tendo-os definido anteriormente.  

Dito isto, a seguir, serão apresentados quadros estruturadores, a fim de apresentar a 

proposta, tendo em vista a igualdade, o reconhecimento e a solidariedade como subjetividade, 

relação social, experiência e, consequentemente, naquilo que no conjunto perfaz a identidade. 

O quadro 1 traz as formulações da dimensão da igualdade como subjetividade, como 

relação social, como experiência e como identidade. O seu desenvolvimento é pensado em 

oposição à dimensão da diferença em relação aos aspectos salientados  
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Quadro 1 - As categorias analíticas sob a perspectiva da igualdade 

 IGUALDADE 

Subjetividade 

 

Valorização da subjetividade, em função da igualdade, inclui a não redução do 

indivíduo ao coletivo, transformando-o em um estereótipo, que nem sempre o 

representa;  

Relações Sociais  

 

Nem sempre as relações sociais incorporam os indivíduos pertencentes aos 

grupos minoritários, incorporando somente os “iguais”, fato que em momento 

posterior se transforma em um processo de “igualação” política, social e 

econômica produzindo a ausência de equidade; 

Experiência 

 

A experiência é para o indivíduo um espaço de contestação, onde a subjetividade 

está sendo inscrita de forma contínua, de maneira singular onde se produz 

diferença e também pluralidade. O sujeito não está terminado ou finalizado, uma 

vez que a experiência é o local da construção social, além de cultural. A 

experiência é relacionada à narrativa, indicando um modo de identificar 

diferenças e igualdades, as vivências narradas conectam a eventos do passado de 

tal modo que ganham significados e valores. 

Identidade Diz respeito à identidade individual ou a identidade de grupo. A partir da 

experiência e das relações sociais é possível reconhecer os direitos, por exemplo: 

determinado grupo sofre uma discriminação, a fim de promover igualdade e é 

possível recorrer às ações afirmativas que têm pretensão de reconhecer um 

problema, corrigi-lo. 

Fonte:  (LAISNER, ROSSO, TAVARES e CARVALHO, 2021) 

 

Analogamente, o quadro 2 traz as formulações do reconhecimento como subjetividade, 

como relação social, como experiência e como identidade. Em primeiro lugar, o reconhecimento 

como subjetividade diz respeito ao reconhecer que as experiências particulares e coletivas dos 

indivíduos irão resultar em subjetividades singulares, o que não pode ser utilizado para 

desacreditar essas pessoas (Estigma). De maneira semelhante, as relações sociais distintas dos 

sujeitos (individuais ou coletivas) devem ser valorizadas, como postulado por Nancy Fraser e 

entendidas como particulares, nem melhores ou piores, mas que colocam estes sujeitos em uma 

determinada posição do tecido social (campos), como exposto por Pierre Bourdieu. 

Em seguida há a formulação do reconhecimento como experiência, que diz respeito, 

sobretudo, ao reconhecimento das outras experiências, para além de si mesmo, pois como 

resgatado por Honneth (2003) para que um sujeito possa construir de forma exitosa o próprio EU 

é imprescindível uma sucessão de formas de reconhecimento recíproca com outro sujeito. Por 

conseguinte, o reconhecimento como identidade se apresenta como uma junção dos demais 
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elementos, pois para que haja uma sucessão de formas de reconhecimento recíproca é necessário 

que os sujeitos se vejam como igualmente legitimados na sociedade, a despeitos de suas 

diferenças econômicas, sociais e culturais. 

 

 

Quadro 2 - As categorias analíticas sob a perspectiva do reconhecimento 

 RECONHECIMENTO 

Subjetividade 

 

Valorização da subjetividade no momento em que presa recuperar a identidade 

de pessoas afetadas 

Relações Sociais  

 

Valorização da diversidade cultural, de pessoas e grupos que têm suas 

identidades desrespeitadas  

Experiência 

 

Percepção do outro no sentido de transformar o sentido do eu; O reconhecimento 

pode se manifestar de três formas: afetiva, jurídica e social 

Identidade Como resultado, o processo de reconhecimento visa conferir, por meio da 

comunicação, representação e interpretação, identidade a todos aqueles que 

tiveram culturas desvalorizadas por conta da injustiça 

Fonte:  (LAISNER, ROSSO, TAVARES e CARVALHO, 2021) 

 

Por fim, o quadro 3 apresenta formulações da solidariedade como subjetividade, como 

relação social, como experiência e como identidade. Apesar de ser a noção menos objetiva, seria 

a noção de reconhecimento mais elevada no campo da sociedade. Dito isto, segundo Honneth, a 

solidariedade “pode se entender, numa primeira aproximação, uma espécie de relação interativa 

em que os sujeitos tomam interesse reciprocamente por seus modos distintos de vida, já que eles 

se estimam entre si de maneira simétrica” (HONNETH, 2003, p.209). E seguindo este raciocínio 

é possível entender a solidariedade como subjetividade, pois é apenas através do outro que um 

sujeito pode formar a consciência de si mesmo. 

Por sua vez, as relações sociais pelo prisma da solidariedade se baseiam na interação dos 

sujeitos por interesses comuns, como por exemplo quando “as relações de grupo que se originam 

na experiência da resistência comum contra a repressão política” (HONNETH, 2003, p.209). Por 

consequência, a experiência resultará em uma capacidade de percepção expandida, permitindo 

que os sujeitos percebam não apenas o que os afligem em coletivo, mas suas capacidades 

coletivas, o que pode resultar em um sentimento de honra ou orgulho coletivo (HONNETH, 

2003). 

Similarmente à dimensão anterior, a relação solidariedade como identidade também é 

uma combinação de todos os fatores anteriores, pois uma vez que o sujeito for capaz de reconhecer 
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o outro para a sua própria validação e também de se associar, qualitativamente, com outros 

sujeitos, este terá a própria identidade impactada pelas interações objetivas e subjetivas, às quais 

é submetido constantemente. 

 

 

Quadro 3 -  As categorias analíticas sob a perspectiva de solidariedade  

 SOLIDARIEDADE - ferramenta para construção do reconhecimento 

Subjetividade 

 

Consciência de si mesmo a partir do outro 

Relações Sociais  

 

Relação interativa entre os sujeitos por interesses comuns 

Experiência 

 

Percepção das capacidades e propriedades do outro gerando honra coletiva 

Identidade No conjunto, o processo de solidariedade auxilia no reconhecimento na medida 

que enseja relações interativas com sujeitos conscientes uns dos outros 

Fonte:  (LAISNER, ROSSO, TAVARES e CARVALHO, 2021) 

 

OS NEXOS DA PROPOSTA COM RAÇA, GÊNERO E DIVERSIDADE SEXUAL, 

TRANSVERSAL E INTERESECIONALMENTE 

  
 Dentre os diversos novos aspectos que vêm sendo incorporados à formulação das 

políticas públicas e, consequentemente, à sua avaliação, as questões ligadas à definição da 

identidade, como raça, gênero e diversidade sexual ganham importância ao relacionarem-se aos 

posicionamentos sociais minoritários a direitos. Afora os desafios colocados pelas próprias 

dimensões, a transversalidade que as relaciona adiciona uma questão adicional a ser considerada 

nas avaliações ex ante e ex post, pois quanto mais interconectadas essas características, mais 

holisticamente a política obterá resultados em termos de cobertura. Mais ainda interpõe-se o 

desafio de fazê-lo a partir de uma perspectiva interseccional, portanto, a partir de diferentes 

dimensões das desigualdades e a necessidade de visão articulada para o estudo dos vários sistemas 

de diferenciação existentes nos contextos locais (COSTA, 2013). 

Estas três dimensões têm um longo percurso histórico de consolidação e diversos 

significados, nem sempre consensuados. A palavra raça passou a ser utilizada como conceito 

científico no século XVII, partindo de uma perspectiva biológica. A transformação para uma 

perspectiva que enxergasse a raça como um construto social veio a partir do século XX, a partir 
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da análise de conjuntos de características hereditárias, como a escrita, que permitiam a 

classificação em grupos (GUIMARÃES, 2003). 

 Essa visão levou à criação de uma estrutura social em que o negro era a base da pirâmide 

e o branco era o topo, determinando as estruturas sociais, culturais e trabalhistas que formam as 

bases da sociedade (QUIJANO, 2005). Dentro dela, a sociedade brasileira foi moldada, colocando 

a pessoa negra em um local estigmatizado, embora inserido dentro das estruturas de produção. 

Para Fanon (2008), o reconhecimento do ser negro relaciona-se ao estigma, ao comportamento 

esperado, à posição social, aos hábitos culturais e sociais e à pele escura. Isto é, há todo um 

processo de subjetivação ligado aos ideais de branqueamento que foram vigentes durante séculos 

no Brasil e que ditam as regras sobre o que é ou não aceitável socialmente em relação a este 

aspecto. 

 Já a categoria gênero surgiu a partir da evolução de debates sobre o embasamento 

biológico utilizado na diferenciação dos sexos e na definição da ideia de patriarcado, constituindo-

se um novo olhar para essas relações a partir da década de 1980. Com esta visão, propunha-se um 

novo entendimento sobre como as categorias feminino e masculino geravam e estavam inseridas 

dentro de dicotomias estruturantes do sistema social (PISCITELLI, 2002). 

 Deste ponto em diante, diversas teóricas trabalharam no aprofundamento do tema, como 

Gayle Rubin, Joan Scott, Judith Butler, Rose Marie Muraro e Alda Facio, para citar alguns dos 

grandes nomes da área. Rubin (1993), por exemplo, desassociou o lado cultural do lado biológico 

ao separar as dimensões sexo/gênero, algo que as novas visões já vêm questionando. Scott, de 

maneira semelhante, argumenta que o gênero deve ser um instrumento analítico que vá além da 

dicotomia feminino/masculino, pois estas noções são todas construídas culturalmente 

(SENKEVICS, 2012). 

 Em direção semelhante, se encaminham os estudos sobre a população LGBTI+ (Lésbicas, 

Gays, Bissexuais, Transexuais e Travestis e Intersexuais, além das demais orientações sexuais e 

identidades de gênero), embora confrontados por desafios adicionais provocados pela ausência 

de dados oficiais e metodologicamente confiáveis e pelos estigmas sociais que culminam em 

preconceito e discriminação. 

 As tentativas de desconstrução da imagem negativa em torno da homossexualidade 

começam a ganhar corpo na década de 1940, na Holanda (FACCHINI, 2011). No Brasil, as 

iniciativas, nesta direção, surgiram com maior número a partir da década de 1970. Atualmente, o 

movimento LGBTI+ atua em frentes diferentes, especialmente considerando as especificidades 

de cada segmento no que tange às dimensões das características sexuais, da identidade de gênero 

e da orientação sexual. 
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 Tendo isso em vista, as relações sociais envolvidas na formação das identidades de grupo 

são essenciais para a compreensão das demandas da população LGBTI+, inclusive no que 

concerne às intersecções entre as questões de raça e gênero dentro da comunidade. Isto é, as 

características que unem a comunidade em grupos aqui representados pelas letras da sigla, são 

também as que carregam os estigmas sociais que geram a vitimização dessas parcelas da 

população.  

 De maneira semelhante, estes estigmas estão ligados à criação de estereótipos baseados 

em características de raça, gênero e diversidade sexual, os quais influenciam o processo de 

inscrição identitária dos indivíduos e grupos, bem como a sua formação subjetiva. A partir disso, 

cria-se uma visão dominante sobre quem é a pessoa gay, a pessoa lésbica, a pessoa transexual, a 

pessoa negra, a pessoa mulher, etc. e quais as características que as compõem, o que termina por 

apagar as especificidades dentro da própria identidade e gerar a revitimização daqueles que 

discordam da norma posta. Por exemplo, há uma dificuldade de se considerar a intersecção entre 

negritude e homossexualidade, ou entre ascendência indígena e lesbianidade, ou ainda entre 

transexualidade e bissexualidade, para citar alguns exemplos, pois a imagem difundida e 

normativa desses marcadores sociais não considera a possibilidade dessas intersecções. 

 De maneira semelhante, a diversidade de experiências vivenciadas por cada indivíduo 

devido às suas características de raça, gênero e diversidade sexual, bem como as suas intersecções, 

dissolve-se dentro da visão macro de um grupo homogêneo que embasa a maior parte das raras 

políticas públicas pensadas para os grupos vulnerabilizados. Desta forma, uma parcela do público-

alvo dessas políticas e programas permanece alijada ou é apenas parcialmente contemplada, 

continuando impossibilitada de deixar a posição vulnerável ou marginalizada. 

 Moreira (2016) afirma, por exemplo, que a reprodução das identidades hegemônicas 

dentro das normas legais reforça o poder político e simbólico destes grupos ao permitir que eles 

transformem as suas características em possuidoras de valor universal, excluindo aqueles que 

estão em posição de diferença, gerando uma alteridade total. 

 Assim, pessoas não-brancas podem viver a busca por um ideal branco, que leve a 

recuperação de sua autoestima, como apontava Fanon (2008). De maneira semelhante, pessoas 

LGB+ podem buscar um ideal de comportamento heteronormativo, buscando afastar-se de 

características e comportamentos estigmatizados (ser afeminado, por exemplo), enquanto pessoas 

transgêneras, não-binárias e intersexuais buscam adequar-se aos ideais de feminilidade e 

masculinidade vigentes socialmente em busca de reconhecimento e aceitação. Estes ideais estão 

intrinsecamente relacionados às questões culturais que definem os gêneros dentro da estrutura 

social e não deixam de afetar os comportamentos esperados também de homens e mulheres 

cissexuais. 
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 Por isso, pensar a Igualdade/Diferença, o Reconhecimento e a Solidariedade a partir 

destas categorias demanda a compreensão desses aspectos subjetivos ligados aos estigmas de raça, 

gênero e diversidade sexual, bem como às identidades hegemônicas e às normas sociais. Além 

disso, a articulação destas subjetividades dentro dos grupos, lançando luz às relações sociais que 

eles travam dentro dos diferentes espaços e características identitárias mais em voga, criando os 

processos de separação social. 

 Ademais disso, em uma dimensão mais individual, a experiência do sujeito dentro deste 

grupo e como vivencia suas histórias e as questões colocadas pela inscrição dentro desses grupos 

ajuda a compreender os papéis de instituições como a família e a religião, bem como a influência 

de acontecimentos passados (históricos) e dos significados a eles atribuídos para o beneficiário 

da política. 

 Por fim, na dimensão da identidade, trata-se de compilar todas essas influências, levando-

se a uma compreensão de quem é esse sujeito, com quem se relaciona (alteridade), o que vivencia, 

com quem se reconhece e com quem trava laços de solidariedade. E, a partir deste diagnóstico, 

avaliar em que termos as políticas públicas podem atuar para, além de suas áreas finalísticas, 

desmontar os estigmas e estereótipos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

 Como já mencionado ao longo deste trabalho, pensar em políticas públicas e em 

ferramentas avaliativas que sejam participativas e considerem as várias dimensões da cidadania 

de forma cada vez mais completa é um desafio, pois envolve não apenas as demandas do próprio 

processo de formulação e avaliação, mas também aquelas colocadas pelos processos de acesso e 

ao seu reconhecimento. 

 Estes processos estão diretamente ligados à características identitárias, como raça, gênero 

e diversidade sexual, o que adiciona percalços específicos, dadas as dificuldades de 

conceitualização e compreensão destas dimensões, a intersecção entre elas e a necessidade de um 

enfoque transversal para a inclusão mais integral do sujeito dentro das políticas e programas 

públicos. 

 Assim, a construção de uma ferramenta avaliativa que consiga englobar e avançar nestes 

desafios não pode se furtar de buscar um olhar transversal e interseccional destes grupos e 

indivíduos, especialmente no que tange, como demonstrado, às suas relações sociais, 

subjetividades, experiências e identidades. 

 A partir destas subdimensões, espera-se que seja possível construir um quadro em termos 

das categorias de igualdade/diferença, reconhecimento, solidariedade e, como junção destas, da 
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identidade, as quais possam auxiliar na delimitação dos grupos vulnerabilizados, especialmente 

das minorias dentro das minorias, cuja complexidade provocada pelas múltiplos marcadores 

sociais de exclusão dificulta a cobertura de suas necessidades por políticas pensadas em uma 

perspectiva macro e embasada em identidades hegemônicas. 

 Portanto, apesar das dificuldades e desafios supracitados e do longo período demandado 

para a maturação e desenvolvimento deste tipo de ferramenta e proposta, é profícuo o esforço de 

consolidação deste olhar transversal e interseccional das questões de raça, gênero e diversidade 

sexual, pois ele representa um avanço na inclusão dos sujeitos vulnerabilizados. 
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