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Gramáticas de luta: democracia, direitos humanos e
justiça social

O objetivo desta aula é refletir criticamente sobre os ideais políticos
que vem guiando as mobilizações sociais das últimas décadas. A
derrocada do socialismo, o rompimento dos acordos políticos que
antes sustentavam o Estado de bem-estar social nos países ditos



avançados e a “Terceira Onda” de democratização favoreceram o declínio de um
vocabulário político baseado nos ideais de redistribuição de renda e riqueza. Novas
gramáticas de luta entraram em cena, entre elas, as demandas por justiça social, por
participação política, pelo reconhecimento da diferença e pela proteção dos direitos
humanos.

Um outro cenário, no entanto, parece impor-se no nosso horizonte. Se a década de 1990 e o
início dos anos 2000 foram marcados por essa passagem, somos, hoje, espectadora(e)s do
(re)surgimento de um outro tipo de vocabulário político. Os discursos anti-democráticos, as
práticas que questionam o valor dos direitos humanos, a intolerância e os movimentos anti-
pluralistas voltam a colorir os espaços públicos das democracias liberais em diversos países
do mundo. Partindo de abordagens clássicas e discussões mais contemporâneas, espera-se
refletir sobre essa inflexão e seus impactos, incluindo o debate sobre: – o favorecimento de
novas estratégias de lutas sociais; – as tensões e contradições engendradas; – a pertinência
contemporânea destas agendas políticas ou então, a possibilidade de construção de projetos
alternativos.
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