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Resumo 

Neste estudo queremos propor a Teoria Crítica como base teórica para tratar os 

desafios do reconhecimento social com base nos Direitos Humanos, no âmbito da 

educação contemporânea. A partir das fundamentações teóricas dos modelos de Teoria 

Crítica, nos interessa criar condições para análise sobre a alteração curricular na Lei de 

Diretrizes e Base da Educação (1995), determinada pela Lei Federal 11.645/08, com a 

inclusão do ensino de história, arte e literatura africana e indígena nas instituições de 

ensino do Brasil. Por fim, o artigo discute o marco legal 11.645/08 à luz dos modelos de 

Teoria Crítica de reconhecimento social e, em especial, suas perspectivas para a 

consolidação dos Direitos Humanos na educação. 

A abordagem universal dos Direitos Humanos fundamenta novas perspectivas para 

se repensar os saberes escolares e as formas pedagógicas para a efetivação da relação de 

ensino e aprendizagem. Os Direitos Humanos na educação, para além do discurso, 

requerem a defesa do reconhecimento social, tal como vislumbra os novos olhares e 

perspectivas sociológicas propostas pelos modelos de Teoria Crítica. 

A partir da Teoria Crítica apresentada por Nancy Fraser, Axel Honneth e 

Boaventura de Souza Santos, nos interessa tratar os desafios do reconhecimento social na 

educação para promoção dos direitos humanos que são, atualmente, de um lado, objetos de 

grande polêmica e discussão, e por isso, de difícil superação, e de outro, no âmbito teórico, 

o tema do reconhecimento social apresentam-se como um desafio instigante à investigação 

social, assim como a oportunidade da problematizar as teorias clássicas de interpretação 

social diante da emergência das novas reivindicações sociais. 

Curriculum Vitae resumido: Formado em Gestão de Políticas Públicas (EACH-

USP), estudante de Filosofia (FFLCH-USP) e mestrando em Administração Pública e 

Governo (FGV). Docente da Etec-Cepam no curso de Gestão Pública.  
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1. Por que Teoria Crítica, Direitos Humanos em Educação e Reconhecimento 

Social?  

“Ser oprimido es parte de mi identidad como sujeto que 

lucha por su emancipación; sin la presencia del opressor 

mi identidad seria diferente. La constitución de esta 

última requiere y al mesmo tiempo rechaza la presencia 

del outro” (LACLAU, 1996: 38). 

Neste estudo queremos propor a Teoria Crítica como base teórica para tratar os 

desafios do reconhecimento social com base nos Direitos Humanos, no âmbito da 

educação contemporânea. A partir das fundamentações teóricas dos modelos de Teoria 

Crítica, nos interessa criar condições para análise sobre a alteração curricular na Lei de 

Diretrizes e Base da Educação (1995), determinada pela Lei Federal 11.645/08, com a 

inclusão do ensino de história, arte e literatura africana e indígena nas instituições de 

ensino do Brasil. Por fim, o artigo discute o marco legal 11.645/08 à luz dos modelos de 

Teoria Crítica de reconhecimento social e, em especial, suas perspectivas para a 

consolidação dos Direitos Humanos na educação. 

Se, por um lado, na prática, as políticas públicas e as reivindicações propostas pelos 

movimentos sociais são, atualmente, objetos de grande polêmica e discussão, e por isso, de 

difícil superação, de outro, no âmbito teórico, o tema do reconhecimento social 

apresentam-se como um desafio instigante à investigação social, assim como a 

oportunidade de problematizar as teorias clássicas de interpretação social na construção da 

identidade. A despeito do cenário da mobilização dos movimentos sociais, destacamos o 

campo da educação nacional. Nota-se ainda que, sobre a organização dos movimentos 

sociais na educação, esse constitui um importante ator com significativa visibilidade 

política que enseja a emergência de novas perspectivas de reconhecimento social, diante do 

fortalecimento da promoção dos Direitos Humanos e, também, para sua efetivação, no 

campo políticas públicas, em prol da cidadania. Isso dito, lembramos aqui, as questões 

educacionais referentes à identidade e ao respeito à dignidade humana têm, há muito, 

chamado a atenção para a educação e, em particular, o papel do currículo como uma 

dimensão relevante para a construção identitária (BENEVIDES, 2001); (CANDAU, 2008, 

2009). Os Direitos Humanos positivados na Constituição Federal de 1988 são prerrogativas 

fundamentais, para os fins deste artigo, como uma referência balizadora para a vivência em 

sociedade na contemporaneidade, dado que postula a titularidade inalienável de um rol de 
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direitos e garantias para todo e qualquer homem, típicos à condição humana, incorporadas 

à ordem jurídica nacional (COMPARATO, 1998). 

No contexto societário de afirmação dos Direitos Humanos, o currículo pode se 

colocar como um importante viabilizador de novos parâmetros pedagógicos 

comprometidos com a humanização da construção do conhecimento. O termo currículo se 

apresenta com diversas compreensões conceituais, alterados ao longo processo histórico de 

escolarização, mediante uma série de fatores, por exemplo, influências de movimentos 

sociais e ideológicos (HAMILTON, 1992). Sabemos, então, que o currículo não possui 

uma definição unívoca e consensual. O currículo ocupa, num contexto de desigualdades e 

discriminações, um lugar central como legitimador da autoridade do saber escolar (SILVA, 

2000). Dessa forma, uma das tarefas mais imediatas para o debate sobre o papel do 

currículo, consiste justamente em colocar o conhecimento oficial em questão, 

problematizá-lo, configurando-o num processo histórico de interesses, conflitos 

ideológicos e negociações entre vários segmentos da sociedade. Essa perspectiva dinâmica 

do currículo se desdobra em várias significações, diversas noções de identidade social e de 

relações de poder (SILVA, 2003). A cultura perpassa o cotidiano escolar (SILVA, 2005) 

que, por sua vez, está condicionado entre a relação do currículo com a respectiva prática 

educativa, isto é: 

“O currículo tem significados que vão muito além daqueles aos quais as teorias tradicionais 

nos confinaram. O currículo é lugar, espaço e território. O currículo é relação de poder. O 

currículo é trajetória, viagem, percurso. Currículo é autobiografia, nossa vida, curriculum 

vitae: no currículo se forja nossa identidade. O currículo é texto, discurso e documento. O 

currículo é documento de identidade” (SILVA, 2005: 150). 

 O que interessa é, justamente, reforçar o caráter do currículo enquanto um espaço 

dinâmico de relações de poder, mais pontualmente, como uma dimensão pedagógica que se 

imbrica com a construção da identidade e, portanto, o currículo, ocupa um espaço central 

no exercício da prática pedagógica. Ao concatenar-se com a intersubjetividade e as 

relações sócio-históricas da construção dos saberes, o currículo delimita discursos e a 

produção de sentidos, isto é: interessa-nos uma abordagem sociológica da educação na 

qual o currículo se põe como um dos elementos da formação psicossocial da construção da 

identidade e, enquanto tal, engendra a formação do processo de conscientização da 

cidadania. A educação, além de ser um dos Direitos Humanos, nos interessa à investigação 

acadêmica, na medida em que suas perspectivas possuem uma significativa 

correspondência com a consciência política para a promoção da cidadania em um ambiente 
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democrático. A educação em Direitos Humanos pode favorecer o fortalecimento de grupos 

sociais marginalizados, diante do reconhecimento e valorização social (CANDAU, 2008). 

Com a afirmação dos Direitos Humanos se estabelece com o Estado uma relação universal 

e positiva de um ordenamento jurídico que se quer efetivo na salvaguarda do 

reconhecimento e da proteção do cidadão (BOBBIO, 2004). Neste sentido, pode-se pensar 

em Direitos Humanos como um roteiro emancipatório na sociedade contemporânea 

(BOAVENTURA, 2003), no qual a educação se coloca como um fator importante para a 

conscientização da cidadania e, em particular, destacamos o papel do currículo como 

definidor de saberes que, dentre outros aspectos e fatores, ao contribuir para forjar a 

identidade, estabelece uma correspondência significativa entre o conhecimento curricular 

tratado na vida escolar com o discurso e produção de sentidos das identidades. Com efeito, 

questionar o papel do currículo nos ocorre como uma tarefa dos homens engajados em 

fomentar uma cultura de Direitos Humanos na educação, diante das formas de preconceito 

e discriminação que afligem certas identidades, ou melhor: “Se os homens são os 

produtores desta realidade e se esta, na “inversão da práxis”, se volta sobre eles e os 

condiciona, transformar a realidade opressora é tarefa histórica, é tarefa dos homens” 

(FREIRE, 2005: 41). A prática pedagógica que facilite a consciência crítica sobre as 

prerrogativas básicas do ser humano, alicerçadas nos Direitos Humanos, construídas ao 

longo de um conflituoso processo sócio-histórico, acaba por relacionar-se intimamente 

com a proeminência da identidade, trata-se, então, da centralidade reconhecimento social 

como possibilidade de emancipação.     

 

2. Marx: a origem da Teoria Crítica para a emancipação do sujeito 

 “A crítica arrancou as flores imaginárias dos grilhões, 

não para que o homem os suporte sem fantasias ou consolo, 

mas para que lance fora os grilhões e a flor viva brote” 

(MARX, 2005: 146). 

 A produção teórica de Karl Marx apresenta-se como marco referencial de um 

empreendimento crítico do diagnóstico do funcionamento do sistema capitalista, assim 

como o reconhecimento de tendências de transformação social no seu devinir histórico. De 

modo muito esquemático, o pensamento de Marx se estrutura a partir da conceituação do 

trabalho como categoria ontológica, histórica e social do homem. É a partir daí que Marx 
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constitui um sistema explicativo da história da sociedade humana, em que o processo de 

produção da sua existência esta regido por relações socioeconômicas (relações produtivas) 

capitalistas, consideradas desde o ponto de vista dos seus antagonismos de interesse e da 

situação de cada segmento social nestas relações de produção, o que conformaria 

determinadas divisões sociais, a divisão de classes. Com isso, a luta de classes
1
 assume, na 

análise marxiana, a dinâmica sócio-histórica explicativa da sociedade capitalista e, por 

conseguinte, entre a oposição do capital e do trabalho, a superação das relações de classe 

constituiria o papel transformativo central da história. Nesta passagem de Marx, 

encontramos que:  

“a tarefa da história, depois que o outro mundo da verdade se desvaneceu, é estabelecer a 

verdade deste mundo. A tarefa imediata da filosofia, que está a serviço da história, é 

desmascarar a auto-alienação humana nas suas formas não sagradas, agora que ela foi 

desmascarada na sua forma sagrada. A crítica do céu transformou-se deste modo em crítica 

da terra, a crítica da religião em crítica do direito, e a crítica da teologia em crítica da 

política” (MARX, 2005: 146). 

 Estas são as bases de produção e reprodução material das sociedades, a vida social 

da história do homem como produto do modo de produção. Ou seja: 

“O resultado geral a que cheguei e que, uma vez obtido, serviu-me de fio condutor aos 

meus estudos, pode ser formulado em poucas palavras: na produção social da própria vida, 

os homens contraem relações determinadas, necessárias e independentes de sua vontade, 

relações de produção estas que correspondem a uma etapa determinada de desenvolvimento 

das suas forças produtivas materiais” (MARX, 1979: 129). 

Neste contexto, Marx imprime a idéia da luta de classes como motor da história no 

processo de produção da vida; a luta de classes como dinâmica sócio-histórica que adquire 

características específicas no capitalismo. Para Marx (2005), a real compreensão da 

sociedade, coloca a afirmação da noção do homem como sujeito produtor da história, 

responsável pela sua transformação que está condicionada por relações sociais e materiais 

determinados pelo processo de produção da existência.  

Ao produzir este diagnóstico da sociedade capitalista, o conceito de classe ocupa 

posição central na obra marxiana e, a sua respectiva superação, a abolição da classe, 

consistiria como a real e mais significativa forma para a emancipação social. Segundo 

                                                           
1
 “É neste contexto que se deve situar a importância particular que Marx atribui à luta política de classe como 

nível particular das relações sociais, consistindo em luta econômica, política e ideológica de classe” 

(POULANTZAS, 1977: 73). 
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Nobre (2004: 30-31), para Marx, a liberdade e igualdade são alcançadas efetivamente na 

abolição do capital e o rompimentos de suas respectivas formas de dominação. Diante da 

incapacidade do capitalismo de promover está condição de igualdade e liberdade, a 

emancipação na forma marxiana, provém necessariamente através da abolição do sistema 

capitalista e por isso, torna-se uma emancipação totalizante.  

A emancipação para Marx encontra-se, pois, na abolição das relações de classe. As 

lutas e conflitos de classe são representações analíticas e descritivas da dinâmica da 

sociedade, constituídas historicamente, como expressões contraditórias de relações de 

poder, que estão inscritas em determinados sistemas sócio-econômicos históricos 

(STAVENHAGEN, 1976). Para que isso ocorra, não há alternativa, se não a necessária 

abolição do sistema de capitalista, via o potencial transformador e privilegiado do papel 

proletário, o que consiste, então, para o pensamento marxiano, na única forma real para a 

efetivação da liberdade e o estabelecimento da igualdade, que só teriam condições 

históricas com a negação produtivista determinada pelo capital.  

Se para compreender a Teoria Crítica é essencial recuperar o caminho percorrido 

pelo pensamento marxiano, no tocante a noção de emancipação, não é simples resumi-lo 

de maneira tão breve e sistemática. Buscou-se tão somente evidenciar alguns aspectos 

centrais que auxiliaram o entendimento originário dos princípios sob os quais a Teoria 

Crítica se assenta, vislumbrando assim com mais clareza os limites e as possibilidades da 

Teoria Crítica. A Teoria Crítica estabelece uma guinada para a mudança do discurso 

emancipatório centrado no trabalhador para o cidadão, diante da emergência de novos 

atores sociais que não coincidem suas reivindicações com as lutas clássicas operárias 

(SILVA, 2008). Como, no entanto, esse debate aborda uma multiplicidade de questões e 

problemáticas, apresentamos em continuação três modelos de Teoria Crítica de 

reconhecimento social, com mais detalhes, que desenvolveremos como fio condutor para 

se pensar os Direitos Humanos na educação.   

3. Modelos de Teoria Crítica para o reconhecimento social 

“O conceito da necessidade na teoria crítica é, ele 

mesmo, crítico: ele pressupõe o conceito de liberdade 

ainda que seja uma não existente” (HORKEHEIMER, 

1980: 146). 
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Nosso ponto de partida, para tratarmos a Teoria Crítica, é contextualizá-la na 

diferenciação proposta por Max Horkheimer (1980) em década de 30, entre o que seria a 

produção do conhecimento pela abordagem da Teoria Tradicional e da Teoria Crítica. Para 

este autor, a Teoria Tradicional é forma de conhecimento parcial, pois não se compromete 

em traçar possibilidades de emancipação diante das formas de dominação. Dito de outra 

maneira, a teoria tradicional “ao ignorar que essa produção tem uma posição da sociedade, 

acaba por construir uma imagem da mesma que fica no nível da aparência, não 

conseguindo atingir os objetivos que ela própria se colocou como teoria” (NOBRE, 20004: 

40). No caso da Teoria Crítica, temos que uma produção de conhecimento engajado na 

transformação histórica da sociedade, pois a teoria crítica não admite o desenvolvimento 

da sociedade como uma seqüência de acontecimentos determinados; como um produto 

necessário que não pode ser alterado pelo homem (HORKHEIMER, 1980). 

Historicamente, a Teoria Crítica surge na Escola de Frankfurt, motivo pelo qual 

também é designada com esse nome, no Instituto de Pesquisa Social fundado em 1923 na 

Alemanha. Mas como Nobre (2004) destaca, existem diversas ponderações que devem ser 

feitas para que a relação entre Teoria Crítica e Escola de Frankfurt seja coerente. Se por 

um lado, a matriz de reflexão, análise e problematização são as obras marxianas, de outro, 

isto não significa dizer que não houve dissidências interpretativas importantes; novos 

olhares e perspectivas (NOBRE, 2004). Outro aspecto é o rótulo de Escola de Frankfurt 

exclui autores que não pertenceram ao Instituto, mas que ainda assim fundamentam-se nos 

princípios da Teoria Crítica (NOBRE, 2004).  

Como aponta Nobre (2004: 32-33) dois princípios fundamentais caracterizam o 

campo da Teoria Crítica que são diretamente herdados de Marx, a saber: i) a orientação 

para a emancipação e; ii) o comportamento crítico do conhecimento produzido. Então, 

pode-se definir a Teoria Crítica como uma tradição de elaboração teórica caracterizada 

pelo diagnóstico do tempo presente - para a compreensão do funcionamento capitalista e 

suas formas de dominação-, tendo em vista a identificação dos bloqueios e as tendências 

para a emancipação, assim:     

“uma de suas mais importantes tarefas a produção de um determinado diagnóstico do tempo 

presente, baseado em tendências estruturais do modelo de organização social vigente bem 

como em situações históricas concretas, em que se mostram tanta as oportunidades e 

potencialidades para a emancipação quanto os obstáculos reais a ela. Com isso, tem-se um 

diagnóstico do tempo presente que permite então, também, produção de prognósticos sobre 
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o rumo do desenvolvimento histórico. Esses prognósticos, por sua vez, apontam não apenas 

para natureza dos obstáculos a serem superados e seu provável desenvolvimento no tempo, 

mas para ações capazes de superá-los” (NOBRE, 2004: 11). 

 A Teoria Crítica, na abordagem tratada até aqui, consagrou-se como o alargamento 

do direcionamento do discurso analítico das formas de dominação para além do âmbito das 

questões do trabalho (SILVA, 2008). A Teoria Crítica se conforma enquanto um espaço de 

reflexão multidisciplinar, sobretudo, fundado na mudança do paradigma estritamente 

produtivista da emancipação para outras possibilidades, tal como as lutas por 

reconhecimento social. Ao considerarmos os pressupostos da emancipação na 

contemporaneidade, nos interessa, para tratar os Direitos Humanos na Educação, os 

modelos de Teoria Crítica que se concentram no reconhecimento social. Isso não significa, 

entretanto, que aqui se propõe que haja um abandono da importância classe como categoria 

analítica ou como espaço privilegiado de luta por direitos. Tampouco se pretende refutar a 

importância da luta de classe no pensamento marxista contemporâneo. O que se tenciona é 

introduzir uma alternativa à atual dificuldade de realizar mudanças infra-estruturais no 

capitalismo, vislumbrando assim outras possibilidades – mesmo que parciais – que são 

potencialmente capazes de promover emancipações nas dinâmicas atuais de dominação nas 

sociedades capitalistas.  

 

4. O modelo de Teoria Crítica de Nancy Fraser 

“Só por meio de concepções alternativas de redistribuição e 

reconhecimento podemos obter os requisitos de justiça para 

todos” (FRASER, 2001: 282). 

Em seu texto Da redistribuição ao reconhecimento? Dilemas da justiça na era pós-

socialista (2001), a cientista política americana Nancy Fraser, advoga a favor do 

enfraquecimento da luta classe como motor de mobilização política dos grupos sociais, 

constituindo como referência de lutas outras dimensões identitárias. O marco pós-

socialista, para a autora, permite trazer ao debate da relação de emancipação e dominação, 

novas discussões não diretamente subordinadas à centralidade da classe. Ocorre que, 

segundo a autora, os obstáculos atuais para a emancipação social estão na superação das 

desigualdades culturais e socioeconômicas. Para Nancy Fraser (2001), a injustiça social 

possui origens/aspectos sócio-econômicas e culturais de dominação e a possibilidade 
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emancipatória reside na redistribuição e no reconhecimento social, isto é, “No mundo real, 

cultura e economia política estão sempre imbricados e virtualmente toda luta contra 

injustiça, quando corretamente entendida, implica demandas por redistribuição e 

reconhecimento” (FRASER, 2001: 248). 

A primeira injustiça social ocorre no âmbito da economia-política, desdobrando-se 

na injustiça sócio-econômica (FRASER, 2001). A segunda está na área cultural e, assim, 

desdobra-se em dimensões simbólicas de padrões sociais de marginalização de 

representações, interpretações e comunicação. A rigor, estas injustiças estão imbricadas 

nas duas manifestações na vida social real, pois  

“longe de ocuparem esferas separadas, injustiça econômica e injustiça cultural normalmente 

estão imbricadas, dialeticamente, reforçando-se mutuamente. Normas culturais enviesadas 

de forma de injusta contra alguns são institucionalizadas no Estado e na economia, 

enquanto as desvantagens econômicas impedem participação igual na fabricação da cultura 

em esferas públicas e no cotidiano. O resultado é freqüentemente um ciclo vicioso de 

subordinação cultural e econômica” (FRASER, 2001: 251). 

Mas se as injustiças se reforçam e influenciam mutuamente, como apresentado, não 

significa dizer que uma se reduz a outra; nem tão somente distribuição, nem tão somente 

reconhecimento: a emancipação transita entre estes pólos. Assim, as lutas sociais têm como 

horizonte superar um sistema não-redistributivo (injustiça econômica) e, também, uma 

lógica de não-reconhecimento (injustiças cultural). Os remédios para a superação destas 

injustiças residem respectivamente na luta por redistribuição e o reconhecimento 

(FRASER, 2001).  

Para entender a lógica das políticas que buscam superar as divisões distributivas e 

de reconhecimento, Fraser (2001) propõe outras categorias analíticas: trata das medidas 

afirmativas e transformativas. O caráter afirmativo refere-se à tentativa de corrigir as 

conseqüências indesejáveis das injustiças sem, no entanto, contestar o que Fraser (2001) 

chama de arcabouço dos arranjos sociais, a essência das práticas que geram a injustiça em 

questão, e que impedem o reconhecimento das identidades. Já a medida transformativa, 

por sua vez, caracteriza-se por atuar justamente neste arcabouço dos arranjos sociais, da 

estrutura cultural-valorativa. É possível também, como afirma Fraser (2001), que a 

redistribuição possa gerar não-reconhecimento e até mesmo, promover uma dinâmica 

estigmatizante,   
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“Assim, as duas perspectivas geram lógicas de diferenciação entre grupos. Onde os 

remédios afirmativos podem ter um efeito perverso na promoção de diferenciação entre 

classes, remédios transformativos tendem a diminuir essa diferenciação. Além disso, as 

duas abordagens geram diferentes dinâmicas subliminais de reconhecimento. 

Redistribuição afirmativa pode estigmatizar a desvantagem, somando o insulto da falta de 

reconhecimento à injúria da privação. Redistribuição transformativa, em contraste, pode 

promover solidariedade e ajudar a rever algumas formas de não-reconhecimento” 

(FRASER, 2001: 271). 

As distinções dos tipos de injustiças, econômicas ou culturais, encontram em 

remédios afirmativos ou transformativos, entre o reconhecimento e a redistribuição, 

caminhos para a emancipação social. De acordo com as especificidades do grupo social em 

questão, do tipo específico de injustiça que o caracteriza, deve-se promover a diferenciação 

positivamente ou negar/desestabilizar diferenças discriminatórias, de um grupo sobre 

outro. Mas de qualquer forma, combinar na medida exata o reconhecimento e a 

redistribuição, afirma para Fraser (2001), consiste o desafio para a emancipação na 

contemporaneidade.  

 

5. O modelo de Teoria Crítica de Axel Honneth 

“Mas, se a conseqüência da organização capitalista da 

sociedade é a destruição das relações de reconhecimento 

mediadas pelo trabalho, então o conflito histórico que 

principia por esse motivo tem de ser concebido como luta 

reconhecimento” (HONNETH, 2003: 232). 

Axel Honneth na obra intitulada “Luta por reconhecimento: a gramática moral dos 

conflitos sociais” (2003), busca formular a construção de um modelo de Teoria Crítica baseado na 

idéia central de que a luta por reconhecimento apresenta-se como possibilidade emancipatória 

aberta à investigação empírica numa dinâmica entre o não-reconhecimento e a posterior luta pelo 

reconhecimento. Honneth (2003) observa três formas de desrespeito: i) aquelas que afetam a 

autoconfiança básica; ii) a denegação do rol de direitos, que afetam o auto-respeito e; iii) a 

negativa concepção de valores para certos indivíduos e grupos socais, o que impacta na auto-estima 

dos sujeitos. Para Honneth (2003), essas três formas de desrespeito circunscrevem o espaço de 

dominação e impactam na intersubjetividade do indivíduo em sua integridade. A emancipação, para 

Honneth (2003), consiste na luta por reconhecimento, na afirmação de determinadas expectativas 
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morais estabelecidas na interação social, diferentemente da noção de reconhecimento proposta por 

Fraser (2001).   

Honneth (2003) expõe um modelo de Teoria Crítica que advogar a favor de um caminho 

emancipatório alicerçado fundamentalmente na luta por reconhecimento, a partir das relações 

intersubjetivas entre os sujeitos, servindo-se, para tanto, da mudança social, sobretudo, como uma 

espécie de mudança de expectativas de comportamento; uma luta moral. Nas palavras de Honneth 

(2003: 260): 

“Do que foi dito até aqui parece resultar agora a idéia de que todos confrontos sociais e 

todas as formas de conflito sociais constituídos em princípio segundo o mesmo modelo de 

luta por reconhecimento: nesse caso, todo ato coletivo de resistência e rebeldia seria 

atribuído, segundo sua origem, a um quadro invariante de experiências morais, dentro da 

qual a realidade social é interpretada conforme uma gramática historicamente combinante 

de reconhecimento e desrespeito”. 

Baseado na lógica honnethiana, de maneira sucinta e sistemática, as dimensões da 

identidade do indivíduo são bloqueadas pelo desrespeito em relação ao processo de reconhecimento 

no âmbito moral. Então, os conflitos sociais de luta por reconhecimento, possuiriam uma referência 

de normatividade localizada na interação social, de expectativa moral de comportamento, diante do 

enfrentamento das diferentes tipologias de desrespeito, nas quais as patologias sociais se 

manifestam.  

6. O modelo de Teoria Crítica de Boaventura de Souza Santos 

“As pessoas e os grupos sociais têm o direito a ser 

iguais quando a diferença os inferioriza, e o direito a ser 

diferente quando a igualdade os descaracteriza” 

(SANTOS, 1997: 30). 

O modelo de Teoria Crítica proposto por Boaventura de Souza Santos (1994, 1997, 2002, 

2007) afirma que o paradigma de modernidade está em processo de enfraquecimento, tendo em 

vista que o período histórico de transição que estabelece a emergência do pós-modernismo 

(SANTOS, 2002). Esta transição paradigmática caracteriza-se por dois campos centrais: 

epistemológico e societal. A transição epistemológica é, na verdade, um período histórico que 

sugere uma segunda ruptura com a modernidade, isto é, a modernidade exigiu uma primeira ruptura 

que foi a distinção entre a ciência e o senso comum, diferenciando estas duas entidades epistêmicas 

(SANTOS, 2002). A segunda ruptura por sua vez incide sobre a primeira e tem como objetivo 

consolidar um novo senso comum, chamado conhecimento-emancipação “o conhecimento-

emancipação tem de converter-se num senso comum emancipatório: impondo-se ao preconceito 

conservador e ao conhecimento prodigioso e impenetrável, tem de ser um conhecimento prudente 

para uma vida decente” (SANTOS, 2002: 107). Para Santos (2007), a emancipação não é imutável 
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ao longo do tempo: formam-se, desenvolvem-se, modificam-se, na medida em que as condições de 

dominação também são alteradas e, neste sentido, o desafio que se coloca se apresenta na 

necessidade de se reinventar as possibilidades emancipátórias. Santos (2007) apontam para duas 

importantes questões teóricas e analíticas que conformam, na contemporaneidade, as formas de 

dominação: o silêncio e a diferença. No tocante ao silêncio, a afirmação da modernidade e o 

processo de colonização ocidental, combinados, tiveram como um de seus resultados, por parte dos 

opressores, um contato cultural de silenciamento de outros povos, quando não o próprio 

desaparecimento. A diferença, por sua vez, exige uma reconstrução emancipatória que trate 

conjuntamente o respeito da igualdade e o princípio da diferença. As injustiças sociais estão, para 

Santos (2007), inseridas em dois sistemas de dominação, distintos entre si, mas que se concatenam 

na dominação geral: o sistema de desigualdade e o de exclusão. O sistema de desigualdade consiste 

numa dominação hierarquizada que cria um tipo específico de integração social, estabelece assim 

uma relação de subordinação de uma parte com a outra, por exemplo, a relação de capital/trabalho. 

O sistema de exclusão consiste, também, numa dominação hierarquizada, mas a sua característica 

consiste numa subordinação em que o outro, por assim dizer, desaparece.       

Conforme Santos (1994), para compreensão da luta pela ampliação cidadania, do 

diagnóstico de dominação composto pelo silenciamento e exclusão, se faz necessário destacar o 

potencial emancipatório do papel dos Novos Movimentos Sociais (NMS). Isto porque, segundo o 

autor, os NMS modificam a relação de regulação-emancipação, isto é, as típicas formas de 

ordenação social na modernidade, uma vez que: 

“Ao identificar novas formas de opressão que extravasam das relações de produção e nem 

sequer são específicas delas, como sejam a guerra, poluição, o machismo, o racismo, ou o 

produtivismo, e ao advogar em novo paradigma social menos assente na riqueza e no bem-

estar material do que na cultura e na qualidade de vida, os NMS denunciam, com uma 

radicalidade sem precedentes, os excessos de regulação da modernidade. Tais excessos 

atingem, não só o modo como se trabalha e produz, mas também o modo como se descansa 

e vive; a pobreza e as assimetrias das relações sociais são a outra face da alienação e do 

desequilíbrio interior dos indivíduos; e, finalmente, essas formas de opressão não atingem 

especificamente uma classe social e sim grupos sociais transclassistas ou mesmo a 

sociedade como um todo” (SANTOS, 1994: 222).   

A teoria da emancipação está associada à perspectiva de que o socialismo é a democracia 

sem fim, ou seja, “... a emancipação não é mais que um conjunto de lutas processuais, sem fim 

definido” (SANTOS, 1994: 238). Essa democracia sem fim cumpre a tarefa de estabelecer a 

política vertical – entre cidadão e Estado - e horizontal – entre cidadãos e associações, tendo em 

vista as transformações das relações de poder na sociedade contemporânea. Dito de outra maneira, 

a emancipação é um processo histórico-social sem fim determinado dado a emergência da várias 
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formas de dominação e que exigem uma tópica de emancipação desenvolvida numa dada 

comunidade. A naturalização das diferenças oculta as hierarquias de dominação e caberia, na luta 

pelo reconhecimento social, o fortalecimento da ecologia dos saberes, que provém do diálogo entre 

o conhecimento científico moderno com os saberes laicos (SANTOS, 2007). 

O diagnóstico de Santos (1994; 1997; 2002; 2007), como já mencionado, pode ser 

sintetizado no entendimento de que presenciamos um período de transição paradigmática - 

epistemológica e societal - do modernismo para a emergência do pós-modernismo e que, por essa 

razão, a possibilidade emancipatória reside no aprofundamento democrático das relações sociais, 

no enfrentamento das formas de dominação e, em especial, na ampliação por lutas pelo respeito à 

igualdade, diante dos princípios do reconhecimento combinados com a salvaguarda das diferenças. 

Os Novos Movimentos Sociais são os protagonistas da transformação sócio-histórica de 

emancipação na contemporaneidade.   

7.  Lei Federal 11.645/08 e os modelos críticos de reconhecimento social 

A partir das fundamentações teóricas dos modelos de Teoria Crítica e das condições 

socioculturais e históricas da construção da cidadania, nos interessa, como estudo de caso, propor a 

análise sobre a alteração curricular na Lei de Diretrizes e Base da Educação (1995) determinada 

pela Lei Federal 11.645/08, com a inclusão do ensino de história, arte e literatura africana e 

indígena nas instituições de ensino do Brasil. A abordagem universal dos Direitos Humanos, nos 

parece, fundamentalmente, necessária para se repensar novas formas pedagógicas para a efetivação 

da relação de ensino e aprendizagem. Direitos Humanos na educação, para além do discurso, 

forjado pelo pensamento e imaginação dos lugares comuns ideológicos, requer a defesa do 

reconhecimento social, da luta por possibilidades emancipatórias na contemporaneidade, tal como 

vislumbra os modelos de Teoria Crítica apresentados. Trata-se, antes de tudo, de dotar os Direitos 

Humanos como arcabouço teórico que se quer prático, para concatenar-se ao campo da educação, 

fundir-se a ele, para a promoção da justiça social, como um longo processo de transformação 

social, para novas relações interpessoais. O que se quer é ressaltar que há possibilidade de uma 

nova educação em prol do reconhecimento social e, de forma combinada, do respeito à diferença 

cultural, étnica, e tal cenário se inscreve na própria crítica e reformulação do saber escolar; de um 

novo paradigma curricular, tal como define a Lei Federal 11.645/08:     

“Art. 26-A.  Nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio,  públicos e 

privados, torna-se obrigatório o estudo da história e cultura afro- brasileira e indígena. 

§ 1o  O conteúdo programático a que se refere este artigo incluirá diversos aspectos da 

história e da cultura que caracterizam a formação da população brasileira, a partir desses 

dois grupos étnicos, tais como o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos 

negros e dos povos indígenas no Brasil, a cultura negra e indígena brasileira e o negro e o 

índio na formação da sociedade nacional, resgatando as suas contribuições nas áreas social, 

econômica e política, pertinentes à história do Brasil. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art26a.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art26a.
http://www.planalto.gov.br/ccivil/LEIS/L9394.htm#art26a
http://www.planalto.gov.br/ccivil/LEIS/L9394.htm#art26a
http://www.planalto.gov.br/ccivil/LEIS/L9394.htm#art26a
http://www.planalto.gov.br/ccivil/LEIS/L9394.htm#art26a
http://www.planalto.gov.br/ccivil/LEIS/L9394.htm#art26a
http://www.planalto.gov.br/ccivil/LEIS/L9394.htm#art26a
http://www.planalto.gov.br/ccivil/LEIS/L9394.htm#art26a
http://www.planalto.gov.br/ccivil/LEIS/L9394.htm#art26a
http://www.planalto.gov.br/ccivil/LEIS/L9394.htm#art26a
http://www.planalto.gov.br/ccivil/LEIS/L9394.htm#art26a
http://www.planalto.gov.br/ccivil/LEIS/L9394.htm#art26a
http://www.planalto.gov.br/ccivil/LEIS/L9394.htm#art26a
http://www.planalto.gov.br/ccivil/LEIS/L9394.htm#art26a
http://www.planalto.gov.br/ccivil/LEIS/L9394.htm#art26a
http://www.planalto.gov.br/ccivil/LEIS/L9394.htm#art26a
http://www.planalto.gov.br/ccivil/LEIS/L9394.htm#art26a
http://www.planalto.gov.br/ccivil/LEIS/L9394.htm#art26a
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§ 2o  Os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira e dos povos indígenas 

brasileiros serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas 

de educação artística e de literatura e história brasileiras”.  

O que se quer propor, para entendimento da Lei 11.645/08, consiste em enquadrá-la na 

análise dos modelos de Teoria Crítica, aqui mencionados. O interessante é notar como a 

intervenção proposta pela Lei trabalha com questões que transitam por todos os modelos e, ao 

mesmo tempo, não pode ser enquadrado de maneira restrita a nenhum deles, como veremos a 

seguir. Os modelos de Teoria Crítica nos ajudam a compreender as possibilidades de emancipação 

para viabilizar formas de efetivação para a consolidação dos Direitos Humanos.  

O reconhecimento pautado em novos padrões de respeito social, baseados na 

normatividade moral, segundo a proposta de reconhecimento social em Honneth (2003), nos ajuda 

a compreender a Lei Federal 11.645/08 como um processo de luta pelo reconhecimento social com 

a motivação baseada em novas expectativas morais atreladas à interação social, ampliando relações 

de reconhecimento existentes que impactam em padrões intersubjetivos de identidade. Isto é, a Lei 

11.645/08 como conseqüência da evolução moral por lutas para ampliação do reconhecimento e 

que encontraram no espaço curricular formas de desrespeitos, dado a indignação moral diante de 

formas de opressão discriminatórias que geram sentimentos de rebaixamento moral do sujeito, no 

caso os segmentos afro-descentes e indígenas.  

Para Nancy Fraser, a Lei 11.645/08 pode ser caracterizada como uma intervenção que atua 

e se restringe diretamente à dimensão cultural-valorativa das lutas por reconhecimento. Neste 

sentido, a Lei consiste num remédio afirmativo de grupos que sofrem socialmente injustiças sociais 

no campo simbólico. No caso indígena, ao que parece, a questão fundamental é o reconhecimento 

essencialmente da dimensão cultural. Já no caso afro-descendente, caracterizado como uma 

coletividade ambivalente, a Lei atua em uma das duas injustiças, a saber: a injustiça cultural-

valorativa, não sendo seu objeto de intervenção, por exemplo, qualquer tipo de redistribuição. O 

que importa destacar é que a Lei está associada, no modelo de Fraser, numa intervenção para o 

reconhecimento social com caráter estritamente circunscrito no âmbito cultural-valorativo, como 

remédio afirmativo, não transformativo. 

 Segundo Santos (1994; 2002; 2007) a emancipação reside nas reivindicações para 

ampliação da cidadania e da democracia, pautado pelos Novos Movimentos Sociais, entre os quais 

destacamos o movimento negro e indígena. Santos (2002) indica que uma das implicações desta 

transição paradigmática é a exigência de balizarmos pela solidariedade na produção do 

conhecimento, através do reconhecimento de outras formas de conhecimento e, portanto, todo 

conhecimento-emancipação pressupõe uma vocação para o diálogo intercultural. Assim, a Lei 

Federal 11.645/08 pode ser entendida, nos termos de Santos (1994), como conseqüência da luta por 

http://www.planalto.gov.br/ccivil/LEIS/L9394.htm#art26a
http://www.planalto.gov.br/ccivil/LEIS/L9394.htm#art26a
http://www.planalto.gov.br/ccivil/LEIS/L9394.htm#art26a
http://www.planalto.gov.br/ccivil/LEIS/L9394.htm#art26a
http://www.planalto.gov.br/ccivil/LEIS/L9394.htm#art26a
http://www.planalto.gov.br/ccivil/LEIS/L9394.htm#art26a
http://www.planalto.gov.br/ccivil/LEIS/L9394.htm#art26a
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reconhecimento dos NMS, mas também como uma tentativa de promover um diálogo intercultural 

que contribua para o conhecimento-emancipação e pela afirmação da ecologia de saberes, ao 

reforçar a importância do conhecimento de origem indígena e afro-descente no espaço curricular. 

Este cenário só se fez possível, decorrente da mobilização contestatória dos Novos Movimentos 

Sociais diante do sistema de dominação da exclusão.     

 A partir dos três modelos de teoria crítica apresentados, a Lei 11.645/08 pode ser 

enquadrada nos três modelos de Teoria Crítica, no contexto de reconhecimento social, ao realizar 

um esforço para reorientar a abordagem curricular, para trabalhar numa perspectiva pedagógica que 

prime pela inclusão igualitária da contribuição dos saberes entre as matrizes étnicas indígenas e 

afro-descentes. Os modelos nos ajudam a problematizar e a dimensionar a complexidade das 

formas de injustiça e, também, nos fornecem interpretações teóricas no âmbito do reconhecimento 

social. A Teoria Crítica, a partir dos diferentes modelos aqui mencionados, corrobora 

analiticamente para estudar os casos empíricos de luta pelo reconhecimento e dos desafios para a 

edificação de uma educação nacional com concepções, preceitos e valores preconizados pela 

perspectiva dos Direitos Humanos.   

8. Cidadania no Brasil e Direitos Humanos  

Com a configuração do novo regime democrático-constitucional pós-1988, no que tange à 

cidadania no Brasil republicano, mostra-se conveniente demonstrar que as peculiaridades deste 

processo, em suma, têm um caráter retardatário, causado principalmente pela instabilidade da 

política e insegurança civil que os governos autoritários e neoliberalismo impuseram ao longo da 

história política nacional (SADER, 2007). Para Roberto da Matta (1992: 5), “quando penso em 

cidadão e em cidadania no Brasil, não penso nessas coisas a não ser, e muito infelizmente, como 

um cenário de ausências (...) Ou, quando muito, de presenças muito mal desenhadas por nós”. Ou 

seja, para a afirmação dos Direitos Humanos há uma exigência de interdependência de garantias 

que, em verdade, se construiu no cenário de ausências e da instabilidade política e social brasileira, 

ao mesmo tempo, os Direitos Humanos são fortalecidos pela democracia, salvaguardas por 

políticas públicas que busquem operacionalizar direitos que esbarraram numa construção de Estado 

clientelista e insulado (NUNES, 1997).  

Com as reformas institucionais propostas a partir de 1988, a relação entre Estado e a 

sociedade civil instituíram-se politicamente pela mobilização em prol da consolidação democrática 

e, na busca, também, da instauração definitiva de uma sociedade mais justa e igualitária. 

Considerando que a nação brasileira tem se submetido, ao longo de sua história, entre 

intermitências de momentos de democracia populista e de ditadura, o período de redemocratização 
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na década de 80 surgiu como um período novo, singular, para que a cidadania não se confundisse 

com concessões de privilégios.  

Em âmbito mais amplo, a cidadania no Brasil, a partir de 1988, guarda especificidades 

próprias que estão ligados intimamente ao projeto de consolidação de um Estado Democrático de 

Direito, na estruturação de uma cultura democrática que enseja o engajamento cívico e a promoção 

dos Direitos Humanos. O objetivo do processo histórico democrático brasileiro consistiu, em linhas 

gerais, na luta por consolidar arranjos institucionais capazes de criar e garantir direitos. A grande 

contribuição da democracia é incorporar os diversos atores organizados que conflitam nos dilemas 

coletivos e as diversas maneiras como os recursos escassos do Estado se orientam, em outras 

palavras: “a democracia é a única forma política que considera o conflito legítimo e legal, 

permitindo que seja trabalhado politicamente pela própria sociedade” (CHAUÍ, 2006: 404). O que 

os cidadãos devem compreender é que não se busca na democracia um consenso universal sobre 

todos os dilemas coletivos, mas sim, o respeito à diversidade de opiniões e o reconhecimento da 

legitimidade das posições divergentes e, a partir disso, mediante a negociação politizada, construir 

coletivamente soluções.  

As condições referentes à construção coletiva das respostas compõem uma complexa 

quantidade de normas e desafios, ao mesmo tempo em que oferecem bases para que as relações 

sociais e políticas corroborem com o aprimoramento cívico. Ao enfatizar este caráter de integração, 

a cidadania procura desenvolver uma rede de cumplicidade, comprometimento e responsabilidade 

entre os indivíduos, as comunidades e as instituições que regem a ordem social do país. A 

edificação da cidadania e sua expansão objetivaram a efetivação de direitos e garantias.    

9. Cidadania, Direitos Humanos e Reconhecimento Social    

“A luta pela cidadania não se esgota na confecção de uma 

lei ou da Constituição porque a Lei é apenas uma 

concreção, um momento finito de um debate filosófico 

sempre inacabado. Assim como o indivíduo deve estar 

sempre vigiando a si mesmo para não se enredar pela 

alienação circundante, assim o cidadão, a partir das 

conquistas obtidas, tem de permanecer alerta para garantir e 

ampliar sua cidadania” (SANTOS, 2007: 105). 

Para a promoção da cidadania no Brasil, os problemas ainda são muitos e complexos. A 

decisão de estabelecer uma ação pública governamental de ampliação da cidadania é, 

fundamentalmente, política. Importa destacar aqui o seguinte aspecto: a redefinição do escopo da 
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cidadania serve-se da consciência política
2
 como vetor de mudança e mobilização social, ou seja, o 

exercício da cidadania consiste em um processo de construção e interação psicossocial mediadas 

por relações políticas imbricados permanentemente, (SANDOVAL, 1994), pois, a formação da 

consciência política está articulada com aspectos da dinâmica social, mais particularmente da vida 

cotidiana, uma vez que:   

“a rotina quotidiana é aquele aspecto da realidade social que mais se presta à alienação, a 

qual se manifesta na co-existência silenciosa entre as tarefas envolventes do viver diário e a 

ordem social maior que o determina. Alienação é tipicamente expressada em suposições 

não-questionadas da inevitabilidade da rotina diária e a “natural” das desigualdades e 

dominação nas relações de poder na sociedade, tal como se encontram estruturadas. A 

aceitação espontânea de normas sociais e em última instância da estruturação de classes, 

desigualdades sociais, e submissão política disfarçada de “requisito” do viver rotineiro, 

podem ter o efeito de tornar o indivíduo um conformista na medida em que carece da 

instrumentação intelectual para raciocínio sistemático e crítico, e das praticas diárias do 

exercício democrático de direitos e obrigações da cidadania” (SANDOVAL, 1994: 64-65).  

Por oportuno, cumpre lembrar que, a cidadania assumiu diversos conteúdos e 

determinadas prioridades em períodos distintos, enquadrando-se sempre dentro da lógica de 

dominação e relação de poderes de cada período (SADER, 2007). A cidadania, conforme indica 

Arendt (1989), pode ser consagrada como o direito a ter direitos. O despertar da consciência 

política impõe a problematização do conformismo, das desigualdades e formas de dominação e, 

neste sentido, a emergência do sujeito crítico à vida que desrespeita a dignidade humana. A 

cidadania imbrica-se com a identidade, o enfraquecimento de uma, significa, o respectivo 

enfraquecimento da outra. A consciência política, baseada na afirmação da identidade, fornece a 

instrumentação intelectual para o exercício da cidadania.   

É por isso que os Direitos Humanos encontram na educação um lugar privilegiado de 

expressão, pois fornecem para a construção política da cidadania uma noção de alteridade arraigada 

na observância entre direitos e deveres relacionados à condição de pertencimento social balizado 

por uma educação democrática, que assume novas vivências de sentido entre identidades distintas. 

No caso brasileiro, as matrizes indígenas e africanas sofreram um processo de silenciamento de 

identidade e de seus saberes, dado seu enquadramento nos dois sistemas de dominação, 

desigualdade e exclusão, nos termos de Santos (2007). Ora, como não poderia deixar de ser, isto 

implica no tipo de cidadão, que se fragiliza diante de uma identidade historicamente oprimida. O 

que a Lei Federal 11.645/08 nos propõe, então, consiste na reordenação do conteúdo escolar em 

                                                           
2
 Salvador Sandoval produziu um modelo de análise da consciência política, a partir do esquema proposto 

pelo sociólogo francês Alain Touraine sobre formação da consciência operária (identidade, oposição e 

totalidade). Para compreensão mais detalhada da formação da consciência política, ver Sandoval (1994). 
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prol da ecologia de saberes, conforme Santos (2007), pois se identidade é uma construção social 

que se dá por meio de relações de poder entre oprimidos e opressores (LACLAU, 1996), a 

alteração no currículo, por conseguinte, expressa uma significativa alternativa para criar condições 

para modificar estas relações de poder entre as matrizes étnicas brasileiras, no âmbito do 

conhecimento escolar. Mais do que a alteração curricular, a Lei Federal 11.645/08 estabelece novas 

possibilidades pedagógicas para a conformação da identidade, mediante a ênfase e reconhecimento 

do saber escolar a partir da contribuição das matrizes indígenas e afro-descentes. A educação tanto 

como espaço simbólico quanto como prática transformadora, encontra no currículo uma mediação 

necessária entre a fronteira do político com o saber escolar. Por isso, ao observamos como o 

currículo circunscreve as referências que preconizam determinados saberes escolares, temos acesso 

ao modo das relações de poder e as concepções ideológicas que estão presentes na constituição e 

articulação do conhecimento oficial.    

Daí, então, falar em ampliação da cidadania como a luta pelo reconhecimento social das 

identidades, pela luta da própria afirmação dos Direitos Humanos como um roteiro emancipatório 

na contemporaneidade (SANTOS, 2002), trata-se, sobretudo, de se colocar em evidência o combate 

à discriminação, ao preconceito e ao silenciamento por meio do reconhecimento social. Para tanto, 

torna-se imprescindível que o Estado, no desempenho de suas funções e competências, no campo 

das políticas públicas, se articule, coordene e se responsabilize pelos mecanismos e meios para 

intervir a favor do reconhecimento social no âmbito da educação. Trata-se, pois, objetivamente, de 

propor e salvaguardar direitos para ressignificar as relações de identidades, de respeito à diferença, 

de convivência social, trata-se, por fim, da luta por uma sociedade mais justa e igualitária.  
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