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RESUMO:O objeto da presente investigação consiste em pensar criticamente a 
democracia deliberativa enquanto processo, situando o fenômeno do backlash 
na dinâmica de disputa pelo sentido da Constituição. A justificativa desta 
pesquisa reside na necessidade de compreender a tensão entre Direito e Política 
nas sociedades plurais e a partir dos desacordos morais de seus participantes, 
bem como em analisar a legitimidade das diferentes formas de participação 
política. O trabalho filia-se à metodologia jurídico-sociológica. Optou-se pelo 
recorte dos movimentos sociais feministas na militância pró-aborto porque é um 
tema cujo debate tem amadurecido na América Latina de maneira geral, 
principalmente na Argentina e Brasil. No primeiro, a discussão sobre a 
descriminalização do aborto chegou à votação no Senado, mobilizando um 
expressivo número de mulheres que foram às ruas lutar pelo direito ao próprio 
corpo. No segundo, o Supremo Tribunal Federal (STF) realizou audiências 
públicas para possibilitar a participação de interessados na ADPF 442, processo 
em sede de controle concentrado que decidirá se a criminalização do aborto no 
Brasil é constitucional. As conclusões até então confirmam a hipótese de que o 
backlash, tal como concebido pelo constitucionalismo democrático, não é 
negativo. Isso porque deve-se avaliar o fenômeno fora da perspectiva da 
supremacia judicial, e considerando sua evolução histórica (POST; SIEGEL, 
2007), refletindo uma disputa discursiva e comunicativa pelos valores abarcados 
pela Constituição, uma forma de ativismo político participativo. Nessa quadra, “o 
direito humano mais básico é o direito que cada cidadão tem de exigir de seu 
governo a atitude moralmente responsável que a exigência de igual respeito e 
consideração exige” (DWORKIN apud BUSTAMANTE, 2018). Logo, a aposta na 
democracia deliberativa – que busca o consenso entre os interlocutores – é 
insuficiente. Como proposto por Fraser, há um valor positivo nas diferenças entre 
os interlocutores e estas devem ser reconhecidas (FRASER; HONNETH, 2003). 
Dessa forma, é essencial pensar uma teoria democrática crítica que exponha as 
limitações e contradições da democracia deliberativa, reconhecendo as 
estruturas de poder que a atravessam e a limitam (YOUNG, 2001). Por fim, 
conclui-se que a luta pelo aborto coloca os movimentos sociais feministas como 
agentes proativos em busca do reconhecimento do direito ao próprio corpo, que 
só pode ser alcançado desemperrando-se o próprio processo de participação. 
Os casos brasileiros e argentinos são exemplos interessantes da luta 
participativa pela emancipação feminina. 
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