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RESUMO: 

O presente artigo discute a utilização do metaverso, como ferramenta para o fortalecimento da 

cidadania. Oferece subsídios à pesquisa e à extensão universitária, como experiência jurídico-

cultural de inclusão a ser vivida no mundo virtual com efeitos no mundo real, como proposta 

de afirmação da cidadania digital que não discrimina de forma negativa ou exclui em razão do 

gênero. Sob a perspectiva histórico-jurídico, cultural e categoria de análise de gênero, esta 

investigação problematiza a redução das desigualdades e a consequente busca da 

implementação da igualdade de gênero, com foco na imersão no mundo virtual e 

compromissos assumidos, na Constituição e Agenda 2030, nos quais todos são sujeitos 

digitais na busca do fortalecimento da cidadania. 
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ABSTRACT 

This article discusses the use of the metaverse as a tool for strengthening citizenship. It offers 

subsidies to research and university extension, as a legal-cultural experience of inclusion to be 

lived in the virtual world with effects in the real world, as an affirmation of digital citizenship 

proposal that does not discriminate negatively or excludes based on gender. From the 

historical-legal perspective, cultural and gender analysis category, this investigation 

problematizes the reduction of inequalities and the consequent search for the implementation 

of gender equality, focusing on immersion in the virtual world and commitments made, in the 

Constitution and Agenda 2030, in which everyone is a digital subject in the pursuit of 

strengthening citizenship. 

KEYWORDS: Gender Equality. Inclusion. Reduction of Inequalities. Digital Citizenship. 

Metaverse. 

 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Preocupação recorrente desde o século passado, há precisos 90 anos, são as 

discussões que envolvem a cidadania em ambos os sentidos, amplo e restrito, respectivamente 

a condição de destinatários de direitos e deveres fundamentais e a da participação no processo 

político. Após esses anos todos, ainda discutimos quem são esses sujeitos de direitos e 

obrigações, com bem menos discriminações negativas, que excluem e segregam, pois, nos 

dias atuais, no plano normativo os progressos foram muitos. De forma abstrata e genérica o 

sistema constitucional não apresenta diferenças de gênero, seja para o exercício dos direitos 

políticos como na condição de destinatários da proteção constitucional dos direitos e garantias 

fundamentais, sendo que muito recente, houve modificação constitucional que promove 

igualdade de gênero quando o tema é a representatividade. Mas ainda muito distante de se 

afirmar no plano material a igualdade, pelo contrário, o que se verifica são compromissos 

assumidos, tanto internamente como no internacional, com políticas de extensão planetária 

voltadas para reduzir as desigualdades, em especial a de gênero. 
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São pautas que o Brasil também assume como política a ser implementada dos 

anos 2020 a 2030, Agenda 2030, ao lado dos compromissos descritos no Título I da 

Constituição, Dos Princípios Fundamentais, que traduzem os objetivos fundamentais de nosso 

Estado. O presente artigo pretende delimitar os avanços históricos, culturais e jurídicos e 

apresentar possíveis ações a serem realizadas, por meio de pesquisa e  extensão universitária 

com a intencionalidade de redução das desigualdades, especialmente, por experimentos 

virtuais de inclusão, com destaque ao metaverso. 

A recente alteração constitucional, Emenda Constitucional 117/20223, mostra 

especificamente o quanto ainda necessitamos caminhar no aprimoramento da 

representatividade feminina para o exercício da cidadania plena, pois ainda temos uma 

maioria de representantes homens, o que significa mais um aspecto da desigualdade de gênero 

na busca da plenitude da cidadania, pois somos minoria na representatividade nas casas do 

parlamento, apesar de sermos maioria em termos populacionais.  

Diante de tal constatação e ao lado de inúmeras outras discriminações 

existentes, a maioria delas marcadas pelo sexismo e opressão contra as mulheres, o que se 

verifica facilmente por legislação reativa a todas essas repugnantes e constantes ofensas, é que 

trazemos a proposta das universidades atuarem por meio da missão educativa, ensino, 

pesquisa, extensão e inovação, a entregarem para a comunidade acadêmica e entorno o 

resultado dessas atividades com utilização dos recursos da era digital, no presente estudo, o 

metaverso, como facilitador do processo educativo na construção de uma sociedade mais 

igualitária, solidária e inclusiva, pois hoje somos cidadãos na busca da efetividade da 

cidadania na era digital o que deve ser realizado por todos na condição de corresponsáveis 

pela concretização dessas metas . 

A base teórico utilizada foi a análise documental, historiográfica e bibliográfica 

e metodologia dedutiva. 

 

 

 

 

 
3 A Emenda Constitucional 117 de 05 de abril de 2022, alterou o artigo 17 da Constituição quanto à utilização 

dos recursos partidários e representatividade feminina e também de raça, conforme ementa da mesma a seguir: 

“Altera o art. 17 da Constituição Federal para impor aos partidos políticos a aplicação de recursos do fundo 

partidário na promoção e difusão da participação política das mulheres, bem como a aplicação de recursos 

desse fundo e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha e a divisão do tempo de propaganda gratuita 

no rádio e na televisão no percentual mínimo de 30% (trinta por cento) para candidaturas femininas” 
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2.  HISTÓRIA DA DESIGUALDADE DE GÊNERO NO BRASIL 

 

Em se tratando de mecanismos para a desconstrução de qualquer discriminação 

e preconceito contra as mulheres, os estudos de gênero que compreendem os múltiplos 

femininos e masculinos são fundamentais para o avanço da cidadania.  As construções 

femininas e masculinas são sociais, culturais, educacionais, históricas e jurídicas, elaboradas 

de acordo com as relações de poder em diversos períodos da história e não somente baseado 

em relações binômias entre os sexos.  São elaboradas e reelaboradas de acordo com as 

transformações das sociedades.  

Durante o século XIX, os positivistas e higienistas, anunciavam a análise de 

paradigmas naturalistas que envolviam a aceitação da subordinação da mulher ao homem, 

baseada nas diferenças das estruturas biológicas de cada indivíduo. Essa diferença irá 

justificar as dificuldades encontradas pelas mulheres em se mover na esfera pública e a sua 

valorização na esfera privada. A natureza do corpo era o elemento que definia essas 

diferenças, criando um universo simbólico em torno das funções masculinas e femininas na 

sociedade. O corpo foi referendado pelas ciências médicas vigente, que se acreditava neutra, 

racional e científica. Essa ciência apregoava a inferioridade biológica e intelectual feminina, 

com base no tamanho do corpo físico, tamanho da caixa craneana e no formato dos órgãos 

reprodutores. Além disso, as mulheres eram vistas como propensas à desregramentos, 

histerias e indisciplinadas, por isso, deveriam se submeter aos homens, pais, irmãos, maridos 

e até filhos e ao Estado. Os higienistas, assim como os positivistas, contribuíram em nome do 

progresso e do crescimento dos centros urbanos, em reservar às mulheres a responsabilidade 

pela higiene doméstica, os cuidados com a saúde da prole e o baluarte da conservação moral, 

direcionando, determinando e confirmando a sua função na sociedade de mãe, esposa, 

cuidadora ou educadora dos corpos das nações. O modelo teórico positivista, nas análises 

sobre a mulher, consistiu em exame das diferenças e semelhanças em relação aos homens, e 

da nomeação da sua posição de desigualdade diante do modelo masculino. Estereótipos foram 

consolidados e outros construídos alicerçando o poder para os homens. Esses mecanismos de 

reprodução da discriminação contra as mulheres têm por base não só os discursos médicos, 

mas, os religiosos e os literários, escritos desde a antiguidade, passando pela idade média e 

adquirindo concretude nas instâncias da vida pública e privada no século XIX.  Essa 

temporalidade longa é a que mantém os estereótipos e preconceitos de gênero, tanto na vida 
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pública como privada até a contemporaneidade, ainda que haja normas jurídicas que afirmam 

o contrário.4   

Nessa problematização aparece o conceito de “verdade”, que está sempre 

associado aos nódulos de saber-poder.  A “verdade” é relativa, ligada às práticas sociais, 

geracionais e temporais em cada momento histórico, nesse sentido o teórico Michel Foucault 

realiza a interligação entre saber e poder de maneira primorosa, quando questiona o “estatuto 

de verdade” nas ciências humanas. Os saberes que se instituem enquanto verdadeiros estão 

vinculados a relações particulares, práticas cotidianas, instituições, que representam a 

instrumentalização do poder associado aos saberes que legitimam tais práticas. Portanto, não 

se pode definir a questão por meio de “critérios universais” para caracterizar gênero, muito 

menos tratar os estudos somente dentro da perspectiva da questão da dominação com que as 

mulheres foram obrigadas a conviver durante séculos, ou mesmo de uma única perspectiva 

desenvolvida pelas ciências tanto humanas como biológicas; pois esses critérios não estariam 

atentos aos diversos fatores estruturais que desenvolveram esse conceito5.  

Joan Scott, em seu trabalho “Gênero: uma categoria útil de análise histórica” 

de 1991, afirma que categoria gênero é necessária para a compreensão das permanências 

culturais e históricas em meio às transformações e surge num momento de efervescência 

epistemológica entre os pesquisadores das ciências humanas que colocam a questão para 

quem e por que escrever sobre gênero. Os debates desvelaram que a desconstrução só 

aconteceria se redefinissem paradigmas, premissas teóricas no campo da produção histórica, 

jurídica, educacional e cultural.  Em sua formulação teórica, afirma que gênero deve ser 

entendido como uma forma primeira de dar significação e legitimidade às relações de poder e 

que se deve entender como esses significados são reproduzidos para as hierarquias sociais e 

desigualdades de gênero. Ao adotar o enfoque de gênero, se pode questionar e desafiar 

aportes teóricos fixos e procurar desvendar o universo feminino, em diversos territórios da 

vida real e hoje virtual. A categoria de análises privilegia essas dimensões.  

A problematização nas universidades acompanhou e dialogou com os 

movimentos feministas, liderados principalmente por norte-americanas na esteira dos 

protestos contra a Guerra do Vietnã, e europeias envolvidas com as ações e discussões de 

 
4 Permanência em ciências sociais é conceito que desvela a manutenção no tempo curto, das construções 

históricas do passado, mesmo em meio às transformações sociais, políticas e jurídicas. Refere-se à temporalidade 

da cultura, da subjetividade e do simbólico. 
5 Cf. SCHWARTZ, Rosana M.P.B. Beijing, muito mais que palavras. A IV Conferência da Organização 

das Nações Unidas sobre a Mulher. Curitiba, Appris, 2017.  
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Maio de 1968, assinalou o reconhecimento pelas sociedades ocidentais de que as mulheres 

são sujeitos históricos-jurídicos e culturais. Nesse sentido, algumas preocupações marcaram 

essa produção, entre elas, a necessidade de emergir a mulher no cenário dos direitos, pois, até 

esses anos, não se preocupavam em estudar e analisar as diferenças sexuais, a exploração, a 

dominação e opressão em que foram colocadas no mundo do poder masculino e os 

mecanismos de ruptura para essa dominação. 

Assim, as pesquisas de gênero aos poucos foram crescendo nas universidades e 

nos movimentos sociais e superando entraves complexos, como a falta de fontes, arquivos 

com os feitos femininos. Foi necessário pensar em novos elementos teóricos-metodológicos 

para dar conta das questões sobre as mulheres, como o estudo da experiência no mundo 

privado e público, a construção de suas identidades e suas reais condições de vida sob o ponto 

de vista da mulher e não do homem. Surgiram novas estratégias de investigação, fixadas na 

igualdade e superação das desigualdades, na libertação e busca de uma identidade deixada no 

tempo. 

Vale ressaltar que as ciências médicas do século XIX reuniram mulheres, raças 

e inferioridade social em interação metafórica e que envolveram um complexo sistema de 

semelhanças e diferenças, utilizada pela linguagem técnica em que se presumia que mulheres, 

classes baixas e criminosos tinham em comum os cérebros mais leves e os crânios 

intelectualmente inferiores descritos pelos médicos e juristas.  

Ao procurar a definição ou teorização sobre gênero, encontramos o termo 

ligado à condição de representação de uma relação de pertencimento de uma classe, ou de um 

grupo ou mesmo de uma categoria. Gênero constrói a posição de um indivíduo dentro e por 

meio de “pertencimento” de um grupo, de sua representação em termos de relação social 

preexistente ao próprio indivíduo. Esta estrutura conceitual é o que denominamos de “o 

sistema de sexo-gênero”, ou seja, as concepções culturais de masculino e feminino como duas 

categorias complementares, mas que se excluem mutuamente, nas quais todos os seres 

humanos são classificados formam, dentro de cada cultura, um sistema de gênero, um sistema 

simbólico ou um sistema de significações que relaciona conteúdos culturais de acordo com 

valores e hierarquias sociais6.  

O conceito de gênero tem servido como base de sustentação para as 

intervenções na arena do conhecimento formal e abstrato, nas epistemologias, no campo 
 

6 Cf. SCHWARTZ, Rosana M.P.B. Beijing, muito mais que palavras. A IV Conferência da Organização 

das Nações Unidas sobre a Mulher. Curitiba, Appris, 2017.  
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cognitivo, definidos pelas ciências sociais, ou humanidades. Durante o século XX, nos anos 

60 e 70, encontrava-se no centro da crítica de representação, da releitura das discussões 

culturais e hoje no mundo real e virtual. Na contemporaneidade elaboraram-se práticas e 

discursos marcados por especificidades de gênero, sobre as mulheres, não mais compreendida 

somente sob a ótica do patriarcado, mas sobre o direito à cidadania. 

No Brasil, as permanências dos preconceitos e discriminação de gênero, 

também estão atreladas às mentalidades construídas e sistematizadas no fim do século XIX e 

primeiras décadas do século XX, não obstante, o processo de industrialização e urbanização, 

as mudanças econômicas, políticas e sociais, as duas guerras mundiais e a difusão dos meios 

de comunicações, impulsionaram a eclosão de reivindicações do feminismo na busca pelo 

direito ao voto, espaço público, igualdade de direitos civis e políticos, educação e 

profissionalização. As reivindicações especificamente voltadas para os direitos e necessidades 

da mulher já se delineavam desde a campanha abolicionista nos anos 1880 do século XIX, 

porém, as primeiras manifestações efetivas, ocorreram somente em fins do século XX com o 

impulso das transformações sociais da classe média e o desenvolvimento de organizações de 

mulheres por causa da possibilidade de trabalho fora do âmbito doméstico.  

Com a ampliação dos estudos históricos, filosóficos, antropológicos, sociais e 

jurídicos, nos anos 80, a história das mulheres adquire espaço e papel mais significativo nas 

academias e por sua vez maior entendimento de suas especificidades e direitos.   

A partir das conquistas políticas feministas e acadêmicas dos anos de 1980, o 

problema da “diferença” passou também a ser analisado e essa problemática evidenciou, 

dentro do movimento feminista, uma questão importante para a luta das mulheres, a questão 

de que o sujeito da história não era uma figura universal, mas sim uma figura dotada de 

diferenças e direitos. Podemos atrelar como propostas a garantia do espaço da mulher na 

sociedade como um todo. Nessa problemática não bastava discutir o “lugar das mulheres” ou 

suas “resistências”, mas criar uma nova forma de pensar e escrever sobre as mulheres pela 

perspectiva da categoria de análise de gênero.  

Desde os anos de 1920, o processo de disciplinar o brasileiro foi sendo 

“gestado”, escamoteando a presença de tensões sociais juntamente com as sexuais. Esse 

projeto de disciplina se transformou e se tornou uma força política em décadas posteriores 

interligando questões sobre a relação entre os regimes autoritários com o controle sobre os 

corpos femininos. As relações entre os sexos instituíram determinadas práticas sociais, e se 

apropriaram de instrumentos simbólicos de dominação que permitiram a falta de equidade 
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entre homens e mulheres. A partir dessa interligação, podemos identificar mecanismos que 

constituíram simbolicamente numa rede de significados as identidades de gênero no Brasil, 

através da fusão e associação de múltiplas determinações e experiências culturais. Os homens 

e as mulheres urbanos brasileiros, foram alvo em suas identificações de gênero, e de diversas 

determinações culturais que se desencadearam nas suas construções históricas a partir da 

constituição de identidades sociais e sexuais, condição econômica, racial, étnica, trabalho, 

familiar e de educação. O comportamento da sociedade acompanha as construções históricas, 

desde a Colônia, a qual  a mulher índia foi considerada culpada pelas transgressões sexuais 

que sofreu pelo homem colonizador, pois mostrava o seu corpo nu e muitas vezes manifestava 

orgulho em deitar-se com esses homens branco e da mesma forma a mulher negra, 

considerada um instrumento de valor econômico, e que tinha uma função específica dentre as 

outras relacionadas ao trabalho, serviu para preservar a castidade das mulheres “frágeis” da 

classe dominante, utilizadas como “objeto” sexual. Dentro desse contexto, pensar as mulheres 

é pensar as diferenças entre elas.  

  Nos anos 2000, à medida que se intensificavam as transformações da 

sociedade e a vida das mulheres ganhavam novas perspectivas, o poder de pressão das 

ativistas do movimento feminista era mais exercitado e observado através de ações no plano 

político, jurídico e ideológico.  

Desde os anos de 1922, com a fundação da primeira Sociedade Feminina 

Brasileira com o objetivo de defender os direitos civis e políticos, instrução feminina, 

proteção à infância e mães, obtenção de garantias legais, legislativas para as mulheres e 

práticas para o trabalho feminino, orientação para a escolha profissional as mulheres 

aguardam a efetiva equidade de gênero e a transformação da mentalidade propiciando maiores 

avanços na construção da cidadania. 

 

 

3. CIDADANIA E A IGUALDADE DE GÊNERO 

       

Cidadania não foi sempre entendida e vivenciada de forma universal como 

pretendemos alcançar7, por muito tempo as discussões eram somente teóricas, abstratas ou 

mesmo restritas à esfera do pensamento, pois nos últimos noventa anos, houve uma 

 
7 Lembramos que a Constituição do Império, 1824, falava em liberdade e igualdade, mas muito distante essa 

igualdade de muitos, em especial quando se fala em cidadania que não era para todos, destaque ao exercício dos 

direitos políticos, nos moldes das revoluções burguesas oitocentistas. 
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construção histórica-jurídico cultural ainda distante das premissas constitucionais atuais que 

apresentam a igualdade entre homens e mulheres, especialmente quando identificamos que o 

processo educativo para as mulheres, por muito tempo foi realizado no âmbito doméstico, 

retirando-as de qualquer cenário político ou do desenvolvimento de atividades que não fossem 

as de cuidado com lar8. 

A ruptura com a República Velha em 1930 e o reconhecimento dessas 

mudanças em 1934 em uma Constituição, são de importância ímpar, pois houve a inserção de 

sistema de ensino que cria condições para o afastamento do analfabetismo pelo direito 

fundamental à educação e, também a possibilidade de participação na vida política de muitos 

atores, entre eles, as mulheres. Ainda que esse período tenha pouca duração, 1934 a 1937, e só 

retome em 1946 com a adoção do formato de Estado liberal social, tivemos a deflagração de 

direitos fundamentais sociais, da busca da igualdade e parâmetros iniciais, os quais, percebe-

se que retrocessos a partir de então só geram danos e perdas à igualdade naquela época 

delineada. 

Destaque à legislação de 19329 que afirma a “Conquista do Voto Feminimo” e 

trouxe condições de implementação das mudanças anunciadas e prometidas por Getúlio 

Vargas, ainda que depois haja alteração de rota do estabelecido, foi sem dúvidas, passo da 

maior importância para o alcance da cidadania às mulheres, ou seja, os primeiros passos para 

a participação na vida política, ou afirmação da cidadania em sentido político ou restrito. 

Somente nos anos 1930 começamos a desenhar uma cidadania inclusiva, mas para alcançar as 

vivências democráticas há um grande percurso, pois, as desigualdades permanecem.  

Mudança legislativa da maior relevância que passa a representar ruptura com a 

sociedade patriarcal e machista do início do século XX e afirmação da igualdade material, se 

dá com a promulgação do Estatuto da Mulher Casada10, vez que até o ano de 1962, a mulher 

ao se casar, tornava-se relativamente incapaz para os atos da vida civil, o que demonstra na 

prática não só desigualdades, mas identifica fonte de abusos e até cometimentos de crimes 
 

8 Vale dar destaque ao período do Império, no qual, a Princesa Regente, Isabel, teve atuação marcante e muito 

significativa. Protagonizou as primeiras mudanças legislativas que iniciam o processo de não discriminação dos 

negros, por duas legislações que são a Lei do Ventre Livre e a Lei Áurea. Ainda que não fosse diretamente a 

questão de gênero, se cuidou de afastar a marca da escravidão aos negros e desigualdades, que, infelizmente, 

ainda há muito a evoluir. 
9 Cf. BRASIL. Decreto nº 21.076, de 24 de fevereiro de 1932. Decreta o Código Eleitoral. Diário Oficial da 

União: seção 1, Brasília, DF, p. 3385, 26 fevereiro 1932. Disponível em: https://www2.camara.leg.br/legin/fed/ 

decret/1930-1939/decreto-21076-24-fevereiro-1932-507583-publicacaooriginal-1-pe.html. Acesso em: 26 abr. 

2022. 
10 Cf. BRASIL. Decreto nº 21.076, de 24 de fevereiro de 1932. Decreta o Código Eleitoral. Diário Oficial da 

União: seção 1, Brasília, DF, p. 3385, 26 fevereiro 1932. Disponível em: https://www2.camara.leg.br/legin/fed/ 

decret/1930-1939/decreto-21076-24-fevereiro-1932-507583-publicacaooriginal-1-pe.html. Acesso em: 26 abr. 

2022. 
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ancorados em tal discriminação legal, mas longe de possuir legitimidade. Os anos de 1946 a 

1964 foram marcados pela democracia social, na qual a afirmação da igualdade ocorre 

especialmente por meio de direitos fundamentais de segunda dimensão, em especial, pela 

educação. 

 O ano de 1964 e seguintes foram os do período autoritário, ditadura militar, até 

1985, com os governos militares. Houve um afastamento do sentido político da cidadania e 

também do sentido amplo com a supressão de diversos direitos, em destaque as liberdades. 

Somente com as eleições para governadores de Estado e com o processo de redemocratização 

que voltaremos, em 1988, a identificar a tutela da cidadania em seus dois sentidos, ainda que 

em muitos temas somente a proteção formal.  

A Lei do Divórcio vem como avanço significativo para as mulheres que 

mesmo em casamentos marcados pela violência e discriminação, neles permaneciam, pois não 

havia a possibilidade da ruptura do vínculo conjugal até a edição da lei que não fosse a 

morte11. Tais legislações foram de importância singular para esse amadurecimento pela busca 

de igualdade material, pois essas leis trouxeram efeitos práticos para efetividade da igualdade 

de gênero, não só de forma abstrata, ainda que de forma localizada e restrita. 

A afirmação da igualdade de gênero acontece somente com a redemocratização 

do Estado Brasileiro, 1988, em Constituição que recebe o atributo de cidadã, igualdade formal 

de gênero e afirmação de compromisso da evolução e alcance da igualdade material. Ela vem 

inserida no elenco dos direitos e garantias fundamentais, uma das razões da existência das 

Constituições, além de outros títulos da mesma. Afasta diferenças entre homens e mulheres 

em direitos e obrigações, no plano abstrato da norma, pois na vida concreta, muitas 

discriminações negativas ainda permanecem, seja pelo afastamento do exercício de alguns 

cargos da estrutura de poder como pelas práticas que ainda temos notícias de constantes 

violências contra a mulher, a tal ponto de haver necessidade de legislações penais protetivas e 

reativas para tentar minimizar essas diferenças repugnantes12. 

Ainda hoje, mulheres são caladas por agressões ou microagressões de todas as 

ordens, até mesmo com a máscara de humor que não podem mais assim ser entendidas, 

 
11 Cf. Lei do Divórcio BRASIL. Lei nº 6.515, de 26 de dezembro de 1977. Regula os casos de dissolução da 

sociedade conjugal e do casamento, seus efeitos e respectivos processos, e dá outras providências. Diário Oficial 

da União, Brasília, DF, 27 dezembro 1977. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ leis/l6515.htm. 

Acesso em: 26 abr. 2022. 
12 Há publicação de inúmeras leis com a marca da tentativa de correção dessa violência, infelizmente, constante e 

escancarada no pós Constituição de 1988, que afirma a igualdade em direitos e obrigações de homens e 

mulheres, começando forçosamente pela Lei Maria da Penha em 2006 e outras personagens reais que 

representam e simbolizam um basta a esses comportamentos desumanos e indesejáveis. 
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conforme o pensamento e pesquisa de Adilson Moreira e afirmação de racismo recreativo13. 

Com a Constituição de 1988 e o reconhecimento de inúmeras desigualdades, entre elas a de 

gênero e a missão do Estado na redução das mesmas. Para afastar as discriminações negativas 

que as sustentam o primeiro passo é identificar a existência de opressão sofrida e sentida por 

mulheres e que não é o entendimento dos homens sobre o tema, sem descuidar da 

interseccionalidade que aparece muitas vezes pelo possível cumular com mais outras formas 

de discriminação além do gênero. Enquanto houver a negativa de existência das mesmas, o 

descaso ou ainda a sua normalização, a igualdade pretendida ficará adstrita ao plano abstrato 

da norma jurídica, ainda que prevista em norma constitucional e com regime jurídico de 

direitos fundamentais que deve privilegiar a efetividade das mesmas14. 

Clamamos para as universidades continuarem, ao lado do Estado, no 

desenvolvimento de pesquisa e ações extensionistas voltadas para a multiplicação do 

conhecimento e das políticas de inclusão, fundamentadas na Constituição, seja nos princípios 

fundamentais como nos direitos e garantias fundamentais com a entrega de conteúdos 

produtos à comunidade acadêmica e entorno, da afirmação e informação da igualdade de 

gênero entre outras para dar voz às mulheres e buscar a construção da solidariedade e do 

atingimento da plena cidadania, o que se perfaz com o conhecimento e o assumir vivências 

representativas de transformação da “ordem dos direitos” para a “ordem dos deveres e 

responsabilidades”15, conforme tese elaborada por Alfredo Attié, da qual conclui-se todos 

deverem atuação responsável para afastamento das desigualdades e discriminações que 

excluem. 

 

 

 

 

 

 

 

 
13 Cf. MOREIRA, Adilson José. O Que é Racismo Recreativo. Organizado por Djamila Ribeiro. Belo 

Horizonte: Editora Letramento, 2018. 
14 Cf. previsão expressa do Art. 5º, parágrafo 1º, no qual se afirma: ”As normas definidoras dos direitos e 

garantias fundamentais, têm aplicação imediata”. 
15 ATTIÉ, Alfredo. “Regime di Stato e Regime di Mercato: Diritti e Doveri nella Costruzione della Democrazia” 

in DE CICCO, M. C. I Doveri nell’Era di Diritti. Napoli: Editoriale Scientifica, 2020, p. 74-93; ATTIÉ, 

Alfredo. Towards International Law of Democracy. Valencia: Tirant, 2021. 
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4. O METAVERSO COMO INSTRUMENTO DE INCLUSÃO DIGITAL DA 

CIDADANIA: UMA PROPOSTA PARA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES DE 

GÊNERO 

 

O farto aparato Constitucional e infraconstitucional, sem dúvidas deve ser 

amplamente divulgado, seu conhecimento e sua efetividade ou meios para alcançá-la, vez que 

não basta a existência de leis que muitos desconhecem ou são incapazes de identificar seu 

sentido e alcance. A proposta é a utilização da era digital para seus efeitos benéficos e não os 

seus transtornos derivados em especial das Fake News, do discurso de ódio, da intolerância e 

do afastamento da Constituição e das leis, entre outros. O atingimento de um número 

indeterminado de pessoas é um fato consumado pela era digital, mas a propagação das 

mentiras ou da “pós-verdade”16 e rupturas com o Estado Democrático de Direito, como se 

estabeleceu a partir de 2016, precisa de uma resposta assertiva para no mínimo corrigir esses 

transtornos, já que, para alguns, se tornou integrante do cotidiano.  

A experiência da cidadania digital não deve repetir os mesmos efeitos 

deletérios da vida real que diminuem, afastam e excluem as pessoas pela sua condição 

pessoal, no presente estudo, o gênero17, mas podemos falar de todos os grupos de pessoas que 

a própria Constituição reconhece a sua vulnerabilidade18 e assume o compromisso de reduzir 

desigualdades e discriminações, sendo que em determinadas condições, o que se afirma é a 

necessária proteção integral na busca de implementação de direitos. 

Todas essas discussões obrigatoriamente remetem ao processo educacional que 

permite o desenvolvimento integral da personalidade humana, o preparo para o exercício da 

cidadania e a qualificação para o trabalho, mas, conforme já descrito, nossa história marca de 

forma negativa algumas pessoas e essas missões precípuas da educação não se realizam para 

muitos, com o afastamento da universalidade, mesmo na atualidade. Ainda temos a mesma 

 
16 O neologismo “pós-verdade” foi o mais consultado no dicionário de Oxford em 2016, o qual, fatos objetivos 

cedem vez aos apelos emocionais na construção da opinião pública, com afastamento da verdade. 
17 Cf. Revista Exame, Luísa Granato, em 25.04.2022, traz dados de recente pesquisa feita pelo BNE-Banco 

Nacional de Empregos, especialmente cargos de liderança, onde os salários dos homens chegam a ultrapassar os 

60% dos valores pagos às mulheres, o que tem levado muitas empresas a investir em programas de diversidade. 
18 Cf. Art. 3º. Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: 

I - construir uma sociedade livre, justa e solidária; 

II - garantir o desenvolvimento nacional; 

III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais; 

IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras 

formas de discriminação.(grifo nosso) 
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referência oitocentista, na qual os cidadãos são determinadas pessoas com certas 

características, ou seja, a apresentação restrita de uma igualdade formal.  

O que se propõe é a universidade mantida como referência e centro catalisador 

do conhecimento científico, capaz de oferecer e entregar produtos educacionais por meio das 

tecnologias assistidas não só à comunidade acadêmica, mas também, e com atenção ao 

entorno. A utilização dos recursos digitais foi implementada culturalmente com a pandemia 

do Covid 19, que, em definitivo, reconhece a existência de sujeitos digitais, que recebem 

tratamento igualitário com base nos algoritmos, em codificação de dados. Fazer com que o 

conhecimento saia dos muros protetivos e reservados das universidades não encontra 

dificuldades especialmente na era digital. Com o uso do metaverso19 e a intencionalidade da 

redução das desigualdades de gênero, tanto no que diz respeito ao exercício de direitos e 

deveres como na participação política de forma ativa e passiva, torna-se possível o 

conhecimento na prática, com utilização de aspectos lúdicos que trazem a leveza para as 

discussões e as transformam acessíveis também aos leigos. 

Com a experiência pandêmica recente, as resistências existentes à utilização 

dos meios eletrônicos foi em muito superada, sendo a regra seu uso e as dificuldades são 

determinadas em muito pela falta de acesso aos meios, que as universidades podem minimizar 

ou mesmo suprir. Houve uma mudança cultural radical de adesão aos meios eletrônicos, com 

utilização por um número indeterminado de pessoas, sendo que, todos podem, em tese, 

receber e entregar conteúdos o que implica em uma segunda referência da igualdade em 

meios digitais, mas de forma a respeitar o Estado Democrático de Direito e compromissos por 

ele assumidos. Em contrapartida, a possibilidade de ampliar as desigualdades e exclusão vem 

sendo evidenciada e ancorada por conteúdos falsos e com apelos emocionais, muitos deles 

apoiados em discurso de ódio e ruptura da democracia constitucional.  

Sabemos que uma das formas de afastamento das discriminações negativas, 

com destaque às pessoas com deficiências, tem sido a utilização das tecnologias assistidas, 

conforme preconiza a Lei Brasileira da Inclusão20. O que propomos, com base na teoria do 

diálogo das fontes, Erick Jayme21, é a utilização das tecnologias assistidas para todos os 

 
19 A palavra Metaverso foi criada em 1992 por Stevenson em um romance de ficção e é a junção de do prefixo 

meta, significa além, e universo, além do universo, uma somatória do mundo real com o virtual no ambiente 

digital. 
20 Cf. BETTINI, Lúcia Helena Polleti. Rádio, tv e internet na promoção da inclusão e acessibilidade da 

pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida. In: Direito à inclusão e acessibilidade [livro eletrônico] / 1.ed. 

organizadora Flávia Piva Almeida Leite. – 1.ed. – Bauru, SP : Psiu Editora, 2021. PDF. 
21 Cf. MARQUES, Cláudia Lima(coord.). Diálogo das Fontes: do conflito à coordenação de normas do 

direito brasileiro. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012. O pensamento do autor foi trazido para o 
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grupos que são marcados pelas desigualdades, pois as mesmas viabilizam, ainda que no 

mundo virtual, experiências entre sujeitos digitais, todos em patamar de igualdade e, se bem 

informados acerca das políticas e compromissos nacionais e internacionais, ainda que de 

forma reservada, passam a atuar para redução da desigualdade de gênero22.  

A mescla da vida real e do mundo virtual dos sujeitos digitais deve estar 

justificada e fundamentada em limites constitucionais que apontam em última análise para o 

respeito à vida com dignidade e para a cidadania em sua plenitude e não só na abstração. 

O que se pretende é fazer uso dos recursos digitais não só para informar 

direitos e deveres e afastamento das violências em suas múltiplas facetas contra as mulheres, 

mas, especialmente, quanto à cidadania política, informar sobre o que está sendo realizado 

nos municípios e promover a participação em audiências públicas e também promover a 

cidadania passiva de mulheres, pois somente uma mulher percebe e sente todas essas formas 

de discriminações em suas vivências e pode dar voz às demais, e não homens por meio de 

suas percepções que não são do mesmo universo vivido e o que é pior, ainda com marcas 

negativas do patriarcado, do sexismo e misoginia23.  

O uso de ferramentas da era digital existe e sua utilização deve ser marcada 

pelas referências constitucionais e consequente respeito ao Estado Democrático de Direito. 

Sua aplicação para diversos caminhos democráticos como a igualdade de gênero, é urgente. O 

desenvolvimento do uso do metaverso para fins educativos, é missão constitucional que se 

impõe de forma obrigatória24, conforme as necessidades de cada local o afastamento das 

desigualdades pela realidade dos sujeitos digitais e uso algoritmos é o primeiro passo para 

esse aprendizado de vivências inclusivas como imperativo ético-constitucional. 

 
Brasil pela Professora Cláudia Lima Marques, que apresenta o tema, “Teoria do Diálogo das Fontes” em obra 

de sua coordenação, ensina que a utilização do método tem a missão de reconstrução da coerência do sistema 

de normas, sendo papel dos juízes buscar tal coerência evitando contradições, por meio da coordenação das 

fontes. 
22 O que chamou muito a atenção durante o período pandêmico, em especial nos momentos de intenso 

distanciamento social, foi o aumento da violência de gênero cometida por pessoas do mesmo núcleo familiar ou 

que passaram a conviver. Um dos mecanismos utilizados para tentar afastar essas violências foi o uso do celular 

e tecnologias digitais a emissão de sinais representativos de socorro, de risco ou perigo iminente. A solidariedade 

foi presente em vários casos e vidas foram protegidas. Com certeza, podemos ampliar essas atitudes e atingir 

número elevado de pessoas pois estamos na era digital. 
23 Recentemente, tivemos uma decisão inédita na Assembleia Legislativa de São Paulo em suspender em 180 

dias deputado Fernando Cury por assédio sexual à deputada Isa Penna, em 11.04.2021.  
24 Cf. BETTINI, Lúcia Helena Polleti. Rádio e Televisão como Agentes Educacionais: o imperativo do Art. 

221 da Constituição e a ética da responsabilidade social. Tese de Doutorado – Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo. São Paulo, 2009. Adotamos em tese de doutoramento defendida na PUC-SP a 

obrigatoriedade dos princípios da radiodifusão, também aos meios eletrônicos, o que os coloca ao lado do Estado 

em atuação obrigatória quanto à missão educativa e informativa. 
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Fazer uso dos recursos digitais, no presente estudo, com utilização do 

metaverso, em especial, para ao lado do Estado, as universidades colaborarem com a busca do 

bem comum, nos moldes do proposto pelo Papa João XXIII, e não no desvio da finalidade 

social do Estado. Por meio dos avanços científicos e tecnológicos vamos criar a cultura de 

práticas extensionistas de inclusão e redução das desigualdades, pois todos devem colaborar e 

atuar para o cumprimento desses compromissos fundamentais, entre eles, reduzir as 

desigualdades de gênero. A conquista do voto feminino precisa evoluir para a 

representatividade feminina e respeito às mulheres também nos locais de poder e tal evolução 

tem nas universidades o local de sua promoção. 

 

 

5. CONCLUSÕES 

 

A pesquisa aponta que: 

1- A nossa história é marcada pela desigualdade, pelas decisões de poder que 

consagraram a sociedade patriarcal e machista desde a colonização e por uma cultura 

de exclusão e desigualdades, em especial a de gênero;  

2-  Somente nos anos 1930 começamos a nos afastar de modelo histórico-jurídico 

político que se traduziu por absoluta desigualdade entre homens e mulheres, 

especificamente, após a finalização da República Velha; 

3- O modelo de democracia social brasileira começa a ser construído, ganhando status 

constitucional em 1934, mas não iria durar muito, pois em 1937 houve o seu 

esvaziamento que retornaria em 1946, sendo novamente suprimida com a ditadura 

militar e voltando com a redemocratização a partir de 1985, com implementação em 

1988; 

4- Tal democracia desenhada no início do século passado só ganhou força em 1988, mas 

ainda encontra muitos entraves para o seu exercício, especialmente quando 

identificamos a ausência da cidadania plena para muitos que estão só no plano formal 

marcados pela igualdade; 

5- Entendemos que a manutenção das democracias e acesso à cidadania se dá pelo 

processo educativo, do qual, as condições para desenvolvimento no plano individual e 

coletivo dos cidadãos deve ser cuidado; 
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6- As universidades como centros de referência do conhecimento científico devem 

multiplicar esse saber, ir além das comunidades acadêmicas e chegar ao leigo para que 

ele possa também participar da implementação de um Estado menos desigual e 

inclusivo; 

7- Para tanto, as práticas extensionistas devem atingir a comunidade do entorno, de leigos 

e propiciar, de maneira acessível, esses conteúdos que permitem a realização das 

missões constitucionais que têm congruência com o disposto na Agenda 2030, com 

especial atenção à redução das desigualdades de gênero; 

8- Com o cenário pandêmico houve aceitação e transição para o mundo virtual e 

utilização dos recursos da era digital, o que vamos utilizar par multiplicar esse 

conhecimento e reduzir desigualdades, especificamente com a utilização do 

metaverso, para que vivências de uma cidadania digital não repitam os transtornos da 

vida real, com olhar atento à participação política das mulheres. 

 

Assim, para o pleno desenvolvimento da cidadania devemos compreender que 

todos somos iguais no que tange a dignidade como pessoa  e em deveres e direitos– e que se 

trata de direito fundamental social, o direito à igualdade, o qual deve alcançar efetividade pela 

atuação de todos com responsabilidade, o que se alcança pela educação e acesso ao 

conhecimento.  
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