
TÍTULO DO TRABALHO

REFLEXÕES SOBRE A INFLUÊNCIA DOS MOVIMENTOS SOCIAIS DE CLASSE, MOVIMENTO NEGRO E

OUTROS MOVIMENTOS DE IDENTIDADE NA CONSTRUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS EDUCACIONAIS

NO BRASIL – LEI N° 10639/2003

AUTOR(ES) INSTITUIÇÃO

Silvia Regina de Jesus Costa
Universidade Federal de Minas Gerais/ Programa Ações

Afirmativas na UFMG

CATEGORIA DO TEXTO

Trabalho completo de comunicação científica

GRUPO DE TRABALHO

Grupo de trabalho 11: Exploração e opressões: a questão racial e a luta pelo socialismo

RESUMO / PALAVRAS-CHAVE

Resumo

O presente trabalho objetiva apresentar reflexões acerca dos movimentos sociais e a produção de

políticas públicas educacionais no Brasil, com destaque para o Movimento Negro. O texto procura

contextualizar brevemente os movimentos trabalhistas no século XIX, na Europa. Em seguida,

procurar descrever, brevemente, o papel da Educação e da escola na sociedade em sua relação com

Estado, segundo interpretações dos teóricos clássicos Karl Marx e Émile Durkheim, em uma

perspectiva de reprodução ou problematização da sociedade. Nesta abordagem, apresenta-se também,

algumas características dos movimentos sociais, inserindo neste contexto o Movimento Negro no

Brasil. Ao longo do texto, busca-se pontuar os consensos e dissensos referente aos pressupostos sobre

Educação e escola apresentados pelos tóricos mencionados, com os princípios dos Movimentos

Sociais. Princípios que perpassam pela noção de desigualdade social. Nesse sentido, procurar-se

explanar sobre a categoria desigualdade social, uma discussão recorrente dos Movimentos Sociais, na

ótica de Nancy Fraser (2001). Por fim, destaca-se neste texto a inserção do Movimento negro no

contexto social, seus princípios e suas influências na produção de políticas públicas. As reflexões que

giram entorno deste texto serão norteadas pelo pressuposto de que os movimentos sociais, trabalhista e

identitários, atuam, em sua grande maioria, na denúncia das desigualdades sociais e das opressões,

objetivando a emancipação dos sujeitos. Sendo assim, segue alguns questionamentos propositivos: A



percepção da educação como reprodutora da ordem social ou como problematizadora das

desigualdades sociais são influenciadas pelos movimentos sociais de classe, feministas, de gênero e

raça? A educação tem o papel de emancipar o sujeito ou de reproduzir o processo dinâmico social que

constitui o Estado? Os movimentos sociais interviram na produção de políticas públicas?

Palavras-Chave: Movimentos Sociais de classe; Movimentos sociais identitários;

Movimentos negro; Desigualdades Sociais; Lei n° 10.639/2003.

Introdução

Os movimentos sociais, assim como outras dinâmicas sociais, foram importantes no processo e na

visibilização da crise social em diversas sociedades no século XIX e nos seguintes. A relação se

apresenta na constituição de uma percepção mais ampliada das desigualdades sociais. No século XX e

XXI as reivindicações dos direitos sociais dos movimentos, além da denúncia as desigualdades de

classe, propuseram-se, também, as desigualdades relativas à sexualidade, gênero, raça (MAYORGA,

COURA, MIRALLES, CUNHA, 2013). Esses temas foram problematizados nos movimentos sociais e

tiveram reverberações, tanto na produção de conhecimento nas Ciências Sociais e Humanas

(BANDEIRA 2008), como na proposição de políticas públicas na Europa, na América Latina e, no

Brasil (ALONSO,2009)1 .

1. Movimentos Sociais Trabalhistas na Europa

Na Europa, os movimentos sociais apresentaram repercussões a partir das manifestações trabalhistas

no século XIX, no qual a sociedade se organizava para denunciar as opressões, efeito das

desigualdades sociais de classe. Os congressos internacionais dos partidos comunistas agiam e se

manifestavam em oposição as políticas do atual Estado, do período, que reproduziam as desigualdades

sociais e opressões da classe trabalhadora. Os congressos trabalhistas que aconteceram, neste século,

demandaram a construção de princípios que denunciavam as desigualdades sociais e opressões dos

trabalhadores numa sociedade marcada pela divisão de classes. As manifestações e congressos foram

em Genebra, Laussaune e Bruxelas (NOGUEIRA,1990)2 .

Além dos movimentos sociais trabalhistas, outros movimentos como feministas (ALVAREZ, 2003),

1 Sobre movimentos sociais e a repercussão na produção de políticas publicas ver “as teorias dos
movimentos sociais:balanço do debate de Ângela Alonso (2009).

2 Sobre os congressos citados ver NOGUEIRA, M. A. Educação, saber, produção em Marx e Engels
(1990).



negro (CARDOSO, 2002), dentre outros, foram importantes movimentos sociais constituídos em seus

contextos de opressões, em diferentes espaços e tempos, que trouxeram grandes contribuições para

produção do conhecimento científico, críticas ao positivismo, influenciando o cenário político na

produção de políticas públicas. Antes de discorrer sobre a produção de políticas públicas na educação,

a partir dos movimentos sociais, é importante conceituar o papel da escola, por meio de dois grande

teóricos, Karl Marx e Émile Durkheim, com intuito de nortear as percepções acerca da educação

escolar, bem como,  identificar os pressupostos destes teóricos em relação aos princípios dos

movimentos sociais, em particular, o Movimento Negro.

2. Percepções Sociológicas da Escola: Problematização ou Reprodução Do Estado?

De acordo com a leitura de Durkheim, é possível deduzir que, a escola e a educação compõem o

funcionamento do sistema social reproduz a moral social do Estado3. A coesão social é estabelecida

pelo princípio da divisão social do trabalho e a educação cumpre o papel importante na efusão dessa

dinâmica. A instituição escolar compõe o conjunto de instituições do Estado. Não atua na

problematização das relações de poder, mas apresenta uma harmonia entre os diversos setores que

compõem o funcionamento de todo sistema social. Sendo assim, a educação não está voltada para uma

aprendizagem questionadora das relações de poder presentes na sociedade, mas reproduz a moral

social da divisão social do trabalho, na qual a educação compõe as estruturas das instituições do

Estado.

Em Marx, é possível compreender, que, o mesmo, assim como outros políticos comunistas de sua

época, era a favor de uma educação que promovesse a emancipação dos trabalhadores. Essa não podia

ser a escola do Estado daquele período, pois a mesma reproduzia a lógica hegemônica da classe

burguesa. A educação deveria ser promovida pelo Estado, mas no sentido de ser gratuita, pública e

laica. O Estado e a Igreja não deveriam propor o conteúdo a ser ensinado, esse deveria ser escolhido

pelo povo, pelo trabalhador (NOGUEIRA,1990). O Estado era combatido pelos movimentos de

trabalhadores na Europa, no século XIX, pois reproduzia a ordem vigente, da naturalização da

opressão da burguesia sobre o proletariado. A educação promovida pelo Estado reproduzia os

pressupostos da classe burguesa, a moral vigente da sociedade de classes. A partir do pensamento

compartilhado pelos partidos e manifestações de trabalhadores, dos teóricos críticos do sistema de

reprodução da desigualdade sociais, pode-se inferir, que para o autor, a educação deveria ser uma

3 Ver DURKHEIM, E. Lições de sociologia: a moral, o direito e o Estado. (1983). Trad.



ferramenta de emancipação dos trabalhadores na sociedade de classes, interferindo na ordem da

burguesia, a classe dos opressores, e os proletariados, a classe dos oprimidos (Marx 1983)4 . A partir

dessa lógica, é possível perceber que o papel da escola, no ponto de vista dos proletariados deveria

transmitir uma educação formadora de consciência critica das desigualdades sociais e econômicas, ou

seja, a escola deveria atuar na formação de um sujeito problematizador, que percebe as relações de

poder na sociedade e questiona a classe opressora. Nesse sentido, a escola não é apenas uma peça  que

compõe o funcionamento do sistema social, mas propõe uma ação de transformação da sociedade.

Como abordado, por esses teóricos, a escola, ao longo do tempo, é apresentada ora problematizadora

das desigualdades sociais, ora reproduzindo as dinâmicas de poder e seus processos, inclusive de

opressão. Nesse sentido, se por um lado a escola, como apresentado anteriormente por Durkheim e

Marx, é uma instituição que reproduz os valores do Estado-Nação na construção de uma identidade

nacional, por outro, propõe a emancipação do sujeitos podendo atuar problematizando o Estado-

Nação, os aparelhos repressores e a ideologia que legitima a desigualdade social , seja ela econômica,

racial ou de gênero.

3. Os Movimentos Sociais e as Desigualdades Sociais

Segundo Guimarães (2006)5 e Cardoso (2001)6 , os movimentos sociais atuam na sociedade

problematizando os elementos de opressão e propondo transformações. Nesse sentido, a relação com a

educação provém de um o questionamento da sociedade e da contestação da ordem, o que consiste na

conscientização do sujeito sobre as relações de poder, tendo em vista buscar uma identidade de classe,

raça e gênero. Para além disso, confrontar as identidades hegemônicas e nacionais que perpetuam as

hierarquias, as opressões e as relações de poder.

Diante do exposto, os movimentos sociais surgem no cenário global político, denunciando as

desigualdades sociais e seus efeitos produzidos nas opressões de classe, de gênero e, raça. Cabe

destacar que, os movimentos feministas, de gênero e o movimento negro emergem no cenário político

do Brasil, pontuando, além das relações e diferenças de classe, aspectos referentes às diversas

desigualdades produzidas nas relações sociais, que impõem hierarquias e padrões que resultam em

4 Ver FERNANDES, F. K. Marx, F. Engels: história. (1983).

5 Ver Guimarães 2006. O autor relaciona a ação coletiva dos movimentos sociais, inclusive movimento
negro, influenciando na demandas sociais para criação de políticas públicas.

6 Ver Cardoso 2001. O autor descreve os Movimento Sociais numa perspectiva autônoma e de alteração
da ordem social. Com relação ao Movimento Negro na sociedade contemporânea, Cardoso retrata-o numa
perspectiva de resistência. Considera que essa resistência tem origem na formação dos Quilombos.



opressões no âmbito econômico e cultural.

Os estudos pontuados nessa perspectiva de desigualdade, para além da desigualdade de classe, são

caracterizados como estudos que compõem a teoria pós-moderna ou do campo cultural como deixa

subtendido Fraser (2001) ao descrever sobre as reivindicações “pós-socialistas”. Os movimentos

sociais constitui apenas um dos aspectos da teoria pós-moderna, a mesma se compõe de uma

variabilidade de conceitos e características. Porém, para compreensão das desigualdades sociais tanto

na crise da modernidade como nos estudos pós-modernos, que advém ora de estudos clássicos

estruturalistas que conceituam a sociedade numa divisão de interesses de classe, proletariado e

burguesia, ou nos estudos culturais das discriminações, preconceitos e racismo, dicotomia proposta

pela autora, na sua abordagem analítica sobre desigualdades sociais retratando sobre reconhecimento e

redistribuição social.

3.1. Desigualdades Sociais: Econômicas e Culturais

Fraser (2001) faz várias divisões e subdivisões das categorias no campo das desigualdades sociais,

para entender quais suas nuances no campo cultural e econômico, deixando implícito que existe uma

relação entre o campo cultural e econômico na composição das desigualdades, mas propõe conceituar

de forma analítica cada uma das categorias, separadamente, propondo uma didática de entendimento

dos conceitos. Apesar das divisões e reagrupamentos das categorias para desenvolver a teoria do

reconhecimento e da redistribuição, a autora pontua que, na realidade não é possível essa divisão tão

nítida, pois as desigualdades sociais, econômicas e culturais, estão imbricadas no meio social,

apresentando-se como norteadores das analises categóricas teóricas. Na busca de discorrer sobre a

redistribuição e o reconhecimento, a autora faz uma divisão na categoria desigualdade social,

separando-a entre desigualdade cultural e desigualdade econômica, e pontua varias implicações tanto

de uma quanto de outra, numa relação com a injustiças econômicas e com as injustiças culturais.

Depois de conceituar as desigualdades em dois grandes grupos e pontuar suas maiores características,

ela as relaciona com as injustiças respectivas e propõe os remédios. Na percepção de Fraser (2001) os

remédios são as possibilidades de “remediar” os efeitos das injustiças e desigualdades sociais, ora

deve-se o reconhecimento, ora a redistribuição, ora os dois. As injustiças econômicas estão no campo

da divisão de classe, luta dos trabalhadores, por melhores condições na sociedade capitalista

reivindicado pelo movimento sindical e os movimentos baseados na concepção Marxista. As injustiças

culturais estão relacionadas às estigmatizações, estereótipos, racismo, preconceitos e discriminações

que geram opressões e são pontuadas pelos movimentos sociais feministas, negro e de gênero.



Os movimentos sociais no Brasil, principalmente na década de 1970, surge na perspectiva de

denunciar as ditaduras, as desigualdade de gênero, de raça, o machismo, o que poderia constituir uma

luta por reconhecimento. Para além da denuncia da liberdade política, foram reivindicados a liberdade

de gênero, e da sexualidade. As pautas sociais no Brasil, na busca por direitos, foram se ampliando e

várias outras possibilidades foram surgindo se configurando no cenário político as denuncias relativas

à desigualdade econômica, que se configuraria em uma luta por redistribuição.

Os movimentos sociais no Brasil buscam o reconhecimento, como também a redistribuição. No caso

do movimento negro e o feminista, o reconhecimento se dá através da luta pela identidade política,

bem como pela redistribuição de políticas públicas no que tange as desigualdades econômicas e

condições básicas de sobrevivência. No cenário brasileiro, a identidade nacional invisibiliza as

desigualdades , principalmente de raça, surgindo a necessidade da formação de identidades políticas

para reivindicar os direitos.

O movimento feminista e o movimento negro buscam o reconhecimento da identidade, e através disso,

objetivam, muitas vezes, influenciar o cenário político no que concerne a demanda de legislações para

reparar as desigualdades presentes na sociedade. O movimento feminista no Brasil influenciou a

formulação de leis como a licença maternidade, delegacias de mulheres e cotas nas legislaturas

(CARNEIRO, 2003); Já o movimento negro influenciou a formulação da Lei Afonso Arinos, Lei de

Cotas nas universidade, Lei 10639/03 – que institui os estudos sobre a Historia da África e cultura

afro-brasileira nos currículos escolares. (LIMA, 2010).

3.2. Movimento Negro

O movimento negro emerge no cenário político brasileiro nos anos de 1970 (GUIMARÃES, 2006),

como um dos movimentos sociais, que lutavam contra as desigualdades sociais e raciais influenciando

a formulação de leis, inclusive no campo da educação. Este, foi inspirado pelo movimento negro dos

Estados Unidos e, pela descoberta de Florestan Fernandes a respeito da relação entre desigualdade

social e racial (GUIMARÃES, 2001). Nesse sentindo, denunciando o mito da democracia racial que

consiste em: “

[...] corrente ideológica que pretende negar a desigualdade racial entre
brancos e negros no Brasil como fruto do racismo, afirmando que
existe entre estes dois grupos raciais uma situação de igualdade de
oportunidade e de tratamento. Esse mito pretende, de um lado, negar a
discriminação racial contra os negros no Brasil, e, de outro lado,
perpetuar estereótipos, preconceitos e discriminações construídos
sobre esse grupo racial. (GOMES, 2005, p. 57)

Estudos no campo das relações étnico-raciais (CARDOSO, 2002; JESUS, 2011; SANTOS, 2010)



destacam a importância do movimento negro na abordagem da temática no contexto escolar. O

conhecimento produzido sobre as relações raciais reflete sobre vários aspectos do campo educacional,

sendo a temática da diversidade cultural e das relações étnico-raciais reivindicada pelo movimento

negro durante quase todo o século XX e início do século XXI. A luta no campo da produção das

políticas públicas, incidiu sobre a criação de uma legislação que incorporasse, no processo de ensino

aprendizagem a História da África e cultura afro-brasileira.

Em 2003, o conteúdo da lei, que trata da inclusão do estudo da História da África e cultura

afrobrasileira, altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº.9394/96. Consequentemente,

espera-se que, os currículos escolares tenham introduzido nos conteúdos das disciplinas, os

pressupostos apresentados pela Lei nº 10.639/03. Espera-se, ainda, que essas mudanças impliquem nas

práticas pedagógicas dos docentes, em seus discursos e no material didático. Pois acredita-se que, a

mencionada lei, construída pelo movimento negro, venha ser uma possibilidade de desconstruir o

racismo na sociedade, bem como desigualdade social, seja ela econômica ou cultural.

O preconceito racial tem sido combatido, no Brasil, pelo Movimento Negro, em suas várias vertentes.

Destaca-se que, a resistência negra já acontece, muito antes da abolição, através da formação dos

quilombos como relata Cardoso (2002)7 . A partir da pressão popular dos movimentos sociais, que

lutam pela equidade e justiça social e da inserção no cenário político de atores parlamentares negros,

alguns projetos de lei foram propostos e aprovados em âmbito nacional no intuito de tentar minimizar

os efeitos das consequências do racismo.

No âmbito da desconstrução da desigualdade racial, pelo movimento negro, cabe ressaltar a criação da

Lei nº.1.390/51 na década de 1950, substituída posteriormente pela Lei nº. 7.437/858 , que apresenta o

racismo como uma “contravenção penal”. Cabe ressaltar ainda, a participação do Brasil na III

Conferência9 das Nações Unidas realizada em Durban, no ano de 2001, que tornou-se um marco

importante para o movimento negro na desconstrução do racismo. No âmbito da educação básica,

verifica-se outro importante avanço para a luta dos movimentos negros contra o preconceito racial,

com a aprovação da Lei nº. 10.639/2003.

7 Ver Cardoso, 2002.

8 Lei 7.437, d e 20 de dezembro de 1985 “Inclui, entre as contravenções penais a prática de atos
resultantes de preconceito de raça, de cor, de sexo ou de estado civil, dando nova redação à Lei nº 1.390, de 3 de
julho de 1951 - Lei Afonso Arinos”.
9 Ver J.A. LINDGREN ALVES (2002) -A Conferência de Durban contra o Racismo e a responsabilidade

de todos.



Além destas, destaca-se a aprovação da Lei de Cotas nº 12.711/2012 no qual reserva, no ensino

superior, “[...] 50% das vagas deverão ser reservadas aos estudantes oriundos de famílias com renda

igual ou inferior a 1,5 salário-mínimo (um salário-mínimo e meio) per capita” .

Diante do exposto, o Movimento Negro, a partir das lutas fundamentadas nos pressupostos de

denúncias e do combate às desigualdades sociais, culturais e econômicas, influenciaram na proposição

e formulação de diversas políticas públicas, no cenário brasileiro, contribuindo, desta forma, para a

desconstrução do racismo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As reflexões sugeridas, a partir das articulações propostas, apresentaram os movimentos sociais e o

Movimento Negro, com o papel não só de denúncia das desigualdades sociais, tanto culturais quanto

econômicas, mas também como meio coletivo de formação social dos sujeitos imersos, no qual a

educação pressupõe a emancipação e não a reprodução das dinâmicas de opressão do Estado. Sendo

assim, neste texto as articulações abordadas apontam que os princípios dos movimentos sociais, se

assemelham com os pressupostos de uma teoria critica, formadora, emancipadora no qual os sujeitos

são educados para serem conscientes das condições sociais na qual estão imersos, sejam de libertação

ou de opressão. A sociedade, dessa forma, como inserida nesse texto, não pode ser percebida fora de

um contexto de relações de poder, no qual apenas compõe o funcionamento das instituições do Estado.

As politicas públicas, sejam para reparar as desigualdades de renda, gênero, ou de raça foram

influenciadas pelos movimentos sociais.
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