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Resumo 

O que movem os movimentos sociais pelas e nas diferenças no campo educacional? A partir desta 

questão mobilizadora, apresenta-se um ensaio sobre as concepções de movimento e de 

movimentos sociais, num diálogo entre disciplinas da física (cinética, dinâmica e estática); 

argumentos filosóficos (mobilismo e imutabilidade) e reflexões clássicas da sociologia 

(resistência, reforma e revolução). Na perspectiva bergsoniana, o ensaio tem como objetivo 

considerar algumas concepções já consolidadas na física, na filosofia e na sociologia sobre a ideia 

de movimento, a fim de dosá-las e combiná-las, para que se possa encontrar definições analíticas e 

equivalentes práticos sobre os movimentos sociais pelas e nas diferenças, em especial aqueles 

dedicados à educação. 

Palavras-chave: Movimentos sociais. Diferenças. Educação. 

 

 

Abstract 

What makes social movements in and for differences move? Using this question as a starting 

point, this essay discusses the concepts of movement and social movements in a dialogue that 

brings Physics (kinetics, dynamics and statics), Philosophy (mobilism and immutability) and some 

classical reflections from Sociology (resistance, reform and revolution). Having Bergson as our 

theoretical basis, this essay aims at considering some conceptions from Physics, Philosophy and 

Sociology that discuss the idea of movement in order to dose them and to combine them with the 

purpose to find some analytical definitions and practical equivalents concerning the social 

movements in and for differences, especially the ones related to education. 

Keywords: Social Movements. Differences. Education 
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Conhecer uma realidade é, no sentido habitual do termo conhecer, tomar 

conceitos já feitos, dosá-los, combiná-los até obter um equivalente prático do 

real. Mas não se deve esquecer que o trabalho da inteligência está longe de ser 

um trabalho desinteressado. Não visamos, em geral, conhecer por conhecer, mas 

conhecer para tomar uma decisão, para tirar algum proveito; enfim, para 

satisfazer algum interesse (BERGSON, 2011, p.76).  

 

Começo com Henri Bergson, em seu clássico “Ensaios sobre os dados imediatos da 

consciência”, por considerar que meu exercício aqui será o de aproximação, ainda que 

preliminar, ao tema dos movimentos sociais pelas e nas diferenças e o campo educacional. 

Esta aproximação partirá de “conceitos já feitos” sobre a ideia de movimento, em algumas 

áreas do conhecimento, a fim de “dosá-los, combiná-los”, para que possa encontrar um 

“equivalente prático” sobre os movimentos sociais pelas e nas diferenças, em especial 

aqueles dedicados à educação. No entanto, meu exercício não quer ser meramente 

especulativo, “desinteressado”, mas uma espécie de ensaio para que eu possa “tomar uma 

decisão” e dele “tirar algum proveito”, tanto analítico quanto prático. 

Assim, minha intencionalidade é buscar definições sobre movimento e movimento 

social para “satisfazer algum interesse”, a saber: compreender o campo –novo e instigante – 

dos movimentos sociais pelas e nas diferenças no campo educacional. 

Nesta perspectiva, este ensaio está organizado a partir de três momentos distintos e, ao 

mesmo tempo, articulados. O primeiro consiste em tomar os “conceitos já feitos” sobre o 

significado de movimento, de maneira mais ampla e, talvez, mais especulativa, priorizando 

algumas reflexões da física e da filosofia. O segundo momento consiste em desvelar os 

movimentos sociais como um “equivalente prático”, derivado do primeiro momento, 

priorizando uma abordagem a partir de estudos sociológicos. O terceiro momento buscará 

“tirar algum proveito” do “equivalente prático” – o conceito de movimento social – 

relacionando-o especificamente com os estudos sobre diferenças e educação. Para tal, 

precisarei dialogar, por um lado, com algumas autoras que articulam movimento social e 

educação e, por outro, com outros que pensam o campo do multiculturalismo em educação. 

Finalmente, ensaiarei algumas questões sobre os movimentos sociais, considerando as 

metáforas que a física, a filosofia e a sociologia me propiciaram nesta trajetória analítica. 

 
 
1. O que é o movimento? Sobre a física e a filosofia 
 

Para uma primeira abordagem, vale destacar que os estudos sobre o conceito de 

movimento estão intrinsecamente relacionados à física. São estudos sobre a variação da 

posição de um corpo num determinado espaço em um intervalo de tempo. É a mecânica, 

enquanto uma especialidade da física, que se dedica ao estudo do movimento; ela se ocupa 

tanto do movimento em si quanto daquele [ou daquilo] que o faz iniciar ou cessar. 

Caso façamos uma abstração das causas do movimento e nos detivermos mais 

especificamente em sua descrição, o estudo sobre o movimento é chamado de cinética. Do 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%A7o_%28f%C3%ADsica%29
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tempo
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grego, kinema, que significa movimento. Por outro lado, se nosso interesse for pelas causas 

do movimento dos corpos, ou seja, pelas forças que o iniciam ou o fazem interromper, 

teremos os estudos identificados com a dinâmica. Do grego dynamis, que significa força. 

Vale ainda o destaque de que a física também estuda o não-movimento e suas razões. A 

disciplina dedicada a este fenômeno, ou seja, dos corpos estranhamente parados, é a 

estática. Do grego, statikos, que significa ficar estacado, fixado. 

No entanto, para nada, interessa-me uma abordagem focada apenas nas ciências exatas, 

como se pode perceber. Sigo, então, orientado por Bergson (2011), aos equivalentes 

práticos de tais conceitos no campo da filosofia, principalmente à epistemologia, ou seja, o 

estudo sobre como é possível conhecer. 
 

Notemos que chamamos de subjetivo o que parece inteira e adequadamente 

conhecido e de objetivo o que é conhecido de tal maneira que uma quantidade 

sempre crescente de impressões novas poderia substituir-se à ideia que 

atualmente dele temos. Assim, um conhecimento complexo conterá elevado 

número de elementos mais simples; mas, enquanto tais elementos não se 

separarem com perfeita nitidez, não se poderá dizer que estavam totalmente 

realizados e, quando a consciência tiver deles a distinta percepção, o estado 

psíquico que deriva da sua síntese terá, por isso mesmo, mudado (BERGSON, 

2011, p. 62). 

 

Segundo Japiassú e Marcondes (2008, p.195), o movimento é um dos problemas mais 

tradicionais na filosofia, principalmente na antiguidade clássica. Foi tema de disputas 

acirradas, desde os pré-socráticos. Heráclito – quiçá a mais remota inspiração dos 

chamados filósofos pós-modernos – considerava, através de seu conceito de mobilismo, 

que a realidade estava num fluxo contínuo e eterno. O célebre fragmento 91 – “não nos 

banhamos duas vezes no mesmo rio, pois nem o rio nem quem nele se banha são os 

mesmos em dois momentos diferentes da existência” – talvez seja a mais eloquente 

formulação sobre sua tese de que tudo se move, ou seja, tudo necessariamente se altera. Por 

sua vez, Zenão afirma que o movimento é ilusório e, por isso, incompreensível. Para ele, a 

realidade seria imutável. No famoso “paradoxo da imutabilidade de Aquiles”, Zenão afirma 

que o rápido corredor da mitologia grega não poderia ultrapassar uma tartaruga, caso ela 

tivesse partido na frente, pois mesmo que Aquiles avançasse uma longa distância a 

tartaruga sempre estaria um pouco mais adiante. Este argumento – aparentemente tolo – 

parecia difícil de ser contestado do ponto de vista lógico, pois os gregos já haviam validado 

a infinitude dos números, ou seja, sempre seria possível fracionar, ao infinito, a distância 

entre Aquiles e a tartaruga. Daí, o primeiro nunca alcançaria a segunda. A conclusão de 

Zenão, então, foi que o movimento era impossível de ser argumentado logicamente. Assim, 

o movimento não existiria e a realidade seria imutável. 

Entre o mobilismo (tudo se move) de Heráclito e a imutabilidade (tudo está parado) de 

Zenão, Aristóteles formulou, em sua teoria sobre ato e potência, uma resposta ao paradoxo 

do movimento. Para ele, toda realidade existe em ato [algo é; permanece] e em potência 

[algo pode vir a ser; modifica-se], o que lhe possibilitou entender que as coisas, de fato, 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Din%C3%A2mica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Est%C3%A1tica
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deslocam-se no espaço; sofrem alterações ou mudanças em sua própria natureza; além da 

possibilidade de se desenvolverem ou definharem. 

Podemos perceber que físicos e filósofos definem o movimento de maneira 

semelhante, associando-o ao tempo e ao espaço. Assim, movimentar-se não é um simples 

deslocamento, mas uma articulação complexa com conceitos muito caros para as ciências 

humanas e sociais, especialmente para a história [o tempo] e a geografia [o espaço]. Mas, 

permito não chamá-las para este debate, a fim de evitar uma dispersão que não desejo, pois, 

como afirma Valéry (2007, p.58), “o espaço é um corpo imaginário, como o tempo é um 

movimento fictício”.  
 

Mas, se o tempo, tal como a consciência imediata o percebe, fosse como o 

espaço um meio homogêneo, a ciência dominá-lo-ia como ao espaço. Ora, 

tentamos demonstrar que a duração enquanto duração, o movimento enquanto 

movimento, escapam ao conhecimento matemático, a qual retém do tempo 

apenas a simultaneidade, e do movimento a imobilidade (BERGSON, 2011, p. 

161). 

 

Assim, conceitos de tempo e espaço, ainda que fundamentais, são difusos, polêmicos e 

polissêmicos – “escapam ao conhecimento matemático” – e não ajudariam na tarefa que me 

proponho neste ensaio sobre movimentos sociais pelas e nas diferenças e o campo 

educacional. Deixo-os, por ora, de lado. 

O que me importa aqui é entender o movimento como “aquilo que faz com que as 

coisas mudem, com que o mundo esteja em permanente devir” (JAPIASSÚ e 

MARCONDES, 2008, p. 195). No entanto, não quero negar que, neste permanente devir, 

algo também permaneça, conserve-se, continue, fique como era, tal como ensina 

Aristóteles. O dilema de Heráclito e Zenão é mais uma tensão do que uma disjuntiva. Não 

há como escolher entre “tudo se move” ou “tudo está parado”. Parece-me mais prudente se 

perguntar sobre o que e como muda; e sobre o que e como fica parado. 

Ainda com o intuito de encontrar o “equivalente prático” (BERGSON, 2011, p.76) 

sobre o movimento, continuarei perseguindo as ideias de pensadores que viveram na 

fronteira – só fortemente demarcada pela/na modernidade – entre a física e a filosofia. 

Assim, considero importante avançar no diálogo com Galileu e Newton. 

Galileu estudou, com rigor, os movimentos da terra. As suas experiências permitiram 

chegar a algumas leis da física que ainda hoje são aceitas ou, simplesmente, não puderam 

ser contestadas. Foi ele quem introduziu, para o rigor das ciências físicas, o método 

experimental. Galileu efetivou várias experiências, como deixar cair corpos de vários 

volumes e massas, estudando os seus respectivos movimentos. Também realizou estudos 

sobre o movimento do pêndulo, dos quais concluiu que, independentemente da distância 

percorrida pelo pêndulo, o tempo para completar o movimento é sempre o mesmo. O que 

interessa aqui, para posterior reflexão [definições analíticas], é a ideia de experimentar o 

movimento, bem como o entendimento sobre como corpos de peso e volume diferenciados 

se movem numa oscilação pendular. 
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Newton, por sua vez, desenvolveu uma teoria sobre o movimento, formulando seus 

princípios gerais. Gostaria aqui de lembrar três leis newtonianas, amplamente discutidas 

(BAPTISTA, 2006): (i) inércia, (ii) dinâmica e (iii) ação-reação. Segundo a Lei da Inércia, 

todo corpo continua no estado de repouso ou de movimento uniforme, a menos que seja 

obrigado a mudá-lo por forças externas a ele aplicadas. Para a Lei da Dinâmica, a resultante 

das forças que agem num corpo é igual a variação da quantidade de movimento em relação 

ao tempo. E, finalmente, a Teoria da Ação-Reação afirma que se um corpo A aplicar uma 

força sobre um corpo B receberá deste uma força de mesma intensidade, mesma direção e 

sentido oposto à força que aplicou em B. 

Para além de conceitos fundamentais para a história da física e o ensino desta 

disciplina (BAPTISTA, 2006), estas leis também são interessantes para um estudo sobre os 

movimentos sociais. Diria, inclusive, que são essenciais para o interesse de encontrar 

“definições analíticas” e “equivalentes práticos” – tal como sugere Bergson (2011) – para a 

temática proposta, ou seja, os movimentos sociais pelas e nas diferenças e o campo 

educacional. Assim, não interessa aqui entender os conceitos relacionados ao movimento – 

força/dinâmica, repouso/inércia, ação/reação – apenas em termos físicos ou filosóficos, mas 

utilizá-los metaforicamente para perseguir o objetivo deste ensaio. Nesta perspectiva, é 

importante dialogar com algumas concepções clássicas da sociologia que ajudam a 

conceituar os movimentos sociais. 

 
 
2. O que movem os movimentos sociais? Sobre a sociologia 
 

Busquei no campo da sociologia algumas definições clássicas sobre movimentos 

sociais, a fim de continuar a aproximação ao tema proposto. Segundo Johnson (1997, 

p.155), “um movimento social é um esforço coletivo, contínuo e organizado que se 

concentra em algum aspecto de mudança social”. Assim, o exercício analítico seria 

entender que tipo de mudança quer um movimento social; que forças ele mobiliza; qual é a 

sua dinâmica; o que faz e como faz para que os corpos sociais entrem em movimento ou 

fiquem estáticos. Identifico, assim, as injunções necessárias entre a física, a filosofia e a 

sociologia, tal como é um dos objetivos deste ensaio. 
 

Os movimentos sociais são os indicadores mais expressivos para a análise do 

funcionamento das sociedades. Traduzem o permanente movimento das forças 

sociais, permitindo identificar as tensões entre os diferentes grupos de interesses 

e expondo as veias abertas dos complexos mecanismos de desenvolvimento das 

sociedades. Em cada momento histórico, são os movimentos sociais que 

revelam, como um sismógrafo, as áreas de carência estrutural, os focos de 

insatisfação, os desejos coletivos, permitindo a realização de uma verdadeira 

topografia das relações sociais (BEM, 2006, p. 1138). 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Isaac_Newton
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A partir das considerações de Bem (2006), minha tentativa é entender como os 

indicadores mais expressivos de um movimento social podem ajudar a compreender 

insatisfações e desejos coletivos. Para tanto, será preciso identificar os diferentes tipos de 

movimentos sociais. Segundo Johnson (1997), pode-se entender os movimentos sociais a 

partir de três categorias distintas, porém articuladas: (i) resistência, (ii) reforma e (iii) 

revolução. 

A primeira, e mais básica, seria a categoria de resistir aos poderes socialmente 

vigentes. Os movimentos sociais de resistência buscam combater algo que é considerado 

injusto, mas que não seria possível, efetivamente, mudar num determinado momento 

histórico ou num contexto social específico. Esta impossibilidade de mudança se deve, em 

geral, à desigual correlação de forças estabelecida numa sociedade entre grupos que 

disputam poderes, instituições, espaços ou significados sociais. Voltando à linguagem da 

física, a dinâmica entre grupos divergentes não permitiria os deslocamentos desejados dos 

corpos sociais segundo a direção desejada pelo movimento. Assim, a força do movimento 

de resistência está em fixar, ou seja, em impedir que a injustiça avance para além de um 

determinado ponto. A resistência, por exemplo, teria mais poder de parar, fixar, impedir a 

injustiça do que fazer avançar a justiça. Assim, os movimentos sociais de resistência, em 

geral, atuam nas margens ou nos subterrâneos do sistema de forças centrais de uma 

sociedade e procuram manter minimamente vivas as suas ideias de mudança, que 

temporariamente estão impossibilitadas de serem efetivadas. Os movimentos de resistência 

sabem de sua fragilidade na desigual correlação de forças na sociedade e da 

impossibilidade de deslocar o pêndulo para o ponto que lhes é desejado. Daí, apenas – se 

isso for pouca coisa – resistem, fixam, permanecem, estancam. Aqui, a estática é uma 

estratégia válida, ou seja, os que resistem atuam para que a situação de injustiça social não 

aumente a níveis ainda mais inaceitáveis e procuram cessar algo que é avaliado como 

socialmente injusto. A fim de manter a memória viva, vale a pena lembrar os movimentos 

de resistência às ditaduras militares que tivemos na América Latina (BEM, 2006), pois 

muito deles, tão somente, puderam resistir à força bruta e ditatorial. 

A segunda categoria de movimento social está fundamentada na ideia de reforma. 

Nesta perspectiva, a mudança possível e desejada pelo movimento tende a melhorar as 

condições de vida e a organização dentro de um sistema social estabelecido e aceito. Neste 

caso, o movimento está, em algum nível, de acordo com a organização e a estruturação da 

sociedade, mas identifica nesta estrutura a necessidade de realizar ajustes, negociações, 

sejam elas de grande ou pequeno porte. Podemos afirmar que os movimentos sociais 

reformadores [ou reformistas, numa linguagem mais pejorativa] desejam um tipo de 

mudança social que coloca a sociedade em movimento, mas não altera sua estrutura mais 

profunda. 
 

Neste sentido, operacionaliza-se a compreensão da articulação do movimento 

antagônico das forças sociais simultaneamente à desmistificação da 

administração estatal como alheia, superior, exterior ao conflito e recompõe-se, 



 
MARCELO ANDRADE 
 
 

 
822 

desse modo, a necessária dialética entre as forças sociais e o ordenamento 

jurídico na sociedade brasileira (BEM, 2006, p. 1154). 

 

Um bom exemplo, nesta segunda categoria de movimentos sociais, seriam os aqueles 

que têm como horizonte a justiça social, dentro dos moldes [ou modelos] já estabelecidos, 

tais como, num contexto democrático, os movimentos de reforma agrária, se baseados na 

suposta legitimidade da propriedade privada da terra; ou movimentos que buscam mais 

equidade na carga tributária, a fim de desonerar os mais pobres e exigir maior participação 

dos mais ricos nos tributos oficiais. Nestes exemplos, nem a propriedade privada nem a 

tributação, eixos estruturantes de nosso ordenamento social e jurídico, são efetivamente 

questionados. A mudança, ainda que importante, é vicinal e não paradigmática à estrutura 

da sociedade supostamente democrática. No entanto, nesta categoria, os movimentos 

sociais parecem ter mais elementos para um possível protagonismo do que na categoria 

anterior, visto que a correlação de forças sociais já lhes permite exigir mudanças um pouco 

mais substantivas em direção ao seu pêndulo, ou seja, para uma concepção de justiça social 

reformada numa democracia. 

A terceira e última categoria de movimentos sociais, segundo Johnson (1997), são os 

movimentos revolucionários. Tentando fugir de um anacronismo barato que ronda o 

conceito de revolução, gostaria de situar os movimentos sociais revolucionários como 

aqueles que, numa perspectiva de horizonte de sentido, não abrem mão da resistência e da 

reforma, mas vislumbram mudanças sociais sistêmicas e estruturais, seja na economia, na 

política, na cultura, na socialização e, para meu interesse específico, na educação. 
 

Os movimentos sociais realizam, de fato, um papel histórico maior do que 

simplesmente revelar as tensões e contradições sociais de cada momento 

histórico. Eles são acima de tudo uma bússola para a ação social, impulsionando 

o campo social para formas superiores de organização e buscando a 

institucionalização jurídico-legal das conquistas. Neste sentido, os movimentos 

sociais produzem efeitos que extrapolam o limite das demandas localizadas, 

ampliando e universalizando o campo formal do direito para todo o conjunto da 

sociedade. Mudanças institucionais devem à existência dos movimentos sociais 

a sua qualidade, estando intimamente atreladas à força transformadora destes 

(BEM, 2006, p. 1138). 

 

Assim, os movimentos sociais revolucionários possuem “força transformadora” e 

desejam câmbios que alterem aspectos básicos, estruturais, fundacionais, do sistema social. 

Ainda que se detenham, temporariamente, em alguns aspectos específicos para a mudança 

social, os movimentos revolucionários apontam para utopias que vão além destes aspectos. 

Johnson (1997, p.199) argumenta, ainda, que “embora a revolução esteja com mais 

frequência associada à política e à mudança social súbita, violenta, ela pode ocorrer em 

qualquer área da vida social e acontecer sem violência e durante longos períodos de 

tempo”. Assim, revolução pressupõe, mas não significa necessariamente irrupção violenta. 

A meu juízo, o fundamental para a ideia de revolução é o tipo de mudança social 
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estruturante que ela constrói e nem tanto como esta mudança ocorre. Não é, 

necessariamente, uma mudança brusca e sangrenta, mas um horizonte de sentido que o 

movimento incorpora, através de ações que visam transformar – e não apenas resistir ou 

reformar – as estruturas sociais básicas. 

Em consonância à perspectiva de Johnson (1997) e de Bem (2006) e a fim de articular, 

mais uma vez, física, filosofia e sociologia, vale recorrer a uma passagem exemplar do 

célebre “Sobre a Revolução”, de Hannah Arendt: 
 

A palavra “revolução”, originalmente, era um termo astronômico que ganhou 

importância nas ciências naturais graças a De revolutionibus orbium coelestium, 

de Copérnico. Nesse uso científico, ela manteve seu significado latino exato, 

designando o movimento regular e necessário dos astros, o qual, por estar 

sabidamente fora do alcance do homem e sendo por isso irresistível, certamente 

não se caracterizava pela novidade nem pela violência. Muito pelo contrário, a 

palavra indica com toda clareza um movimento cíclico e recorrente, termo que 

se originou na astronomia e era utilizado metaforicamente no campo da política. 

[...] Quando a palavra desceu pela primeira vez dos céus e foi usada para 

descrever o que acontecia na terra entre os mortais humanos, apareceu 

claramente como uma metáfora, transmitindo a ideia de um movimento eterno, 

irresistível e sempre recorrente, a ser aplicada aos movimentos imprevistos, às 

oscilações do destino humano. [...] Foi na noite de 14 de julho de 1789, em 

Paris, quando o duque Liancourt informou a Luís XVI sobre a queda da 

Bastilha, a libertação de alguns prisioneiros e a derrota das tropas do rei diante 

de um ataque popular. O famoso diálogo que se deu entre o rei e o mensageiro é 

breve e revelador. Dizem que o rei exclamou: “C’est une revolte?!”
1
, e 

Liancourt corrigiu: “Non, sire, c’est une révolution”
2
 (ARENDT, 2011, p. 72-

73; 78-79). 

 

Luís XVI ao indagar se enfrentava ou não uma revolta, supunha que seu poder de 

monarca dispunha das capacidades necessárias para resolver [ou dissolver] a situação que 

enfrentava. Liancourt, no entanto, denunciava que o ocorrido era irreversível e ultrapassava 

a autoridade e os poderes políticos instituídos pelo rei. O que viu Liancourt e o que, 

segundo Arendt (2011, p.79), devemos também ver e entender nos movimentos sociais são 

as forças e as movimentações “irreversíveis” e “irresistíveis” da história. Isso é a revolução: 

mudança irreversível e irresistível. 

Nesta perspectiva, volto à minha questão inicial: o que movem os movimentos sociais? 

Fazem movimentos previsíveis ou nos levam para novas situações, irreversíveis e 

irresistíveis? Para respondê-la, importa entender que tipos de cinéticas [ou movimentos] são 

realizados, quais forças [ou dinâmicas] são mobilizadas, que tipos de estáticas 

[paralisações] são fixadas. Minha aposta, mais uma vez, é pela tensão e não por escolhas 

imponentes, supostamente grandiosas, por uma ou outra resposta. Se o horizonte de sentido 

for a mudança estrutural da sociedade, a resistência e a reforma podem ser também 

ressignificadas como movimentações sociais revolucionárias. Revoluções, como ensina 
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Arendt (2011), irrompem numa noite determinada, mas não se processam naquela noite 

específica; não há revoluções da noite para o dia. São processos longos, duradouros e, por 

isso mesmo, tendem a algum nível de permanência, o que não significa, em hipótese 

alguma, que a realidade seja fixa, estática, nem que os movimentos sociais sejam sempre 

meramente resistentes ou reformistas. Assim, o mais adequado seria entender o que 

permanece e o que muda numa determinada “noite longa”, para entender a força dos 

movimentos sociais. 

 
 
3. Novos movimentos sociais? Sobre educação e diferença 
 

Retomando o argumento central deste ensaio, buscarei “tirar algum proveito” – na 

perspectiva de bergsoniana – da concepção de movimento social na perspectiva da 

sociologia para relacioná-lo, especificamente, com meu interesse sobre os movimentos 

sociais pelas e nas diferenças e o campo educacional. Aqui me refiro, especificamente, aos 

chamados movimentos sociais identitários, tais como o movimento negro, o movimento 

feminista, o movimento LGBT, o movimento surdo, o movimento indígena, entre outros. 

Estou consciente do limite de se nominar tal pluralidade de atores sociais como se fossem 

sujeitos únicos: o negro, a mulher, o gay, a lésbica, o indígena, o surdo. Minha tentativa é, 

tão somente, identificar os movimentos sociais pelas e nas diferenças, ou seja, sujeitos e 

corpos sociais que resistem às injustiças homogeneizadoras, dinamizam reformas por mais 

equidade e mobilizam verdadeiras revoluções diferencialistas, a partir de um dado 

identitário [os gêneros, as etnias, as sexualidades, as gerações, as deficiências etc.]. Ainda 

que este dado identitário seja limitado, é ele que une e repele sujeitos e corpos com a força 

simbólica da diferença. 
 

A diferença não é simplesmente, ou unicamente, um conceito filosófico, uma 

forma semântica. A diferença é antes de tudo uma realidade concreta, um 

processo humano e social, que os homens empregam em suas práticas cotidianas 

e encontra-se inserida no processo histórico. (SEMPRINI, 1999, p.11) 

 

O aparecimento de reivindicações sociais com base nas diferenças traz à tona 

movimentos de resistência, reforma e revolução, muitas vezes, veementes, sobre o lugar, os 

direitos, as representações, a vez, a voz, os signos e os sinais das minorias em relação a 

uma determinada maioria. Poderíamos dizer que a reivindicação social pelas e nas 

diferenças traz o apelo do reconhecimento e da garantia de direitos de identidades 

subalternizadas, tais como: o negro, a mulher, o gay, a lésbica, o indígena, o surdo, o 

jovem, o deficiente etc. 

Mas, afinal, o que estas identidades têm em comum? Acredito que podemos formular 

uma resposta a esta questão, mas com dois argumentos articulados. Primeiro, será preciso 

admitir que nas diferenças temos e somos uma unidade. Dito de outra forma: em que pese 

as dessemelhanças, que constituem as identidades específicas e irrenunciáveis dos sujeitos, 
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os movimentos sociais identitários tendem a reconhecer a dignidade humana com um ponto 

de partida irrenunciável. Assim, por um lado, reconhecem-se as diferenças, mas, por outro, 

defende-se uma humanidade compartilhada e irrenunciável. 
 

É claro que ao contarmos as ovelhas de um rebanho diremos que tem cinquenta, 

embora se distingam umas das outras e o pastor as conheça facilmente; mas é 

porque se concorda em deixar de lado as suas diferenças individuais para só ter 

em consideração a sua função comum. Pelo contrário, desde que se fixa a 

atenção nos traços particulares dos objetos ou dos indivíduos, pode fazer-se a 

sua enumeração, mas nunca a soma. É sob estes dois pontos de vista muito 

importantes que nos colocamos quando se contam os soldados de um batalhão e 

se faz a chamada. Logo, diremos que a ideia é a intuição simples de uma 

multiplicidade de partes e de unidades absolutamente parecidas umas com as 

outras (BERGSON, 2011, p. 58). 

 

No entanto, esta dignidade humana supostamente compartilhada e irrenunciável – a 

função comum intuída dos casos particulares (BERGSON, 2011) – é apenas uma abstração 

desejada, mas nem sempre efetivada na vida social, no real cotidiano de nossas sociedades 

plurais, mas preconceituosas e discriminatórias.  

Mas, então, o que estas identidades têm em comum? Assim, o segundo argumento da 

resposta a esta questão diz respeito ao fato das identidades socialmente subalternizadas 

compartilharem a exclusão social. O sentimento de exclusão, o reconhecimento de estarem 

alijados dos mecanismos de poder e de produção de significados sociais – para além da 

defesa da dignidade humana compartilhada e irrenunciável – tende a unir as minorias 

identitárias. 
 

Eles são movimentos sociais, estruturados em torno de um sistema de valores 

comuns, de um estilo de vida homogêneo, de um sentimento de identidade ou 

pertença coletivos, ou mesmo de uma experiência de marginalização. Com 

frequência é esse sentimento de exclusão que leva os indivíduos a se 

reconhecerem como possuidores de valores comuns e a se perceberem como um 

grupo à parte (SEMPRINI, 1999, p. 44).  

 

Os movimentos sociais pelas e nas diferenças, ou se preferirmos “movimentos sociais 

de reivindicações identitárias” (SEMPRINI, 1999, p. 56), surgem visando uma melhor 

inclusão de uma minoria às mesmas condições e direitos usufruídos pela maioria de 

determinada sociedade, em nome da dignidade humana compartilhada e devida a todos e 

todas. Aqui, vale explicitar que minoria e maioria não são conceitos inequívocos e nem se 

referem a números absolutos. Inspirado por Moscovici (2011), considero minoria um grupo 

social que, independente de seu perfil numérico em uma sociedade, é considerado com 

assimetria e subjugação. Assim, minoria social tem relação com representação social 

ausente ou subalternizada. No caso brasileiro, podemos afirmar, por exemplo, que as 

mulheres e os negros [pretos e pardos] compõem a maioria numérica da sociedade, mas 
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bem sabemos que são grupos sociais com menos espaços de poder, menos garantias de 

direitos de cidadania, bem como mais representações negativas ou subalternizadas no 

“imaginário social”. 

Neste sentido, é importante frisar que o processo de marginalização – subalternização, 

assimetria ou negatividade no imaginário social – por características específicas [ou 

identitárias] de um conjunto de atores sociais, tem sido, muitas vezes, a força organizadora 

para determinados sujeitos se reconhecerem enquanto grupo que compartilha uma 

identidade e também uma situação social desfavorável, a exclusão do sistema de direitos de 

cidadania. Daí, não ser difícil perceber o porquê de muitos movimentos sociais pelas e nas 

diferenças estarem marcados pela indignação, assim como por conflitos, algumas vezes, 

com irrupção violenta. No entanto, em nossa tentativa analítica, estas identidades vêm se 

tornando, no contexto atual da sociedade brasileira, verdadeiras forças revolucionárias. 

Parafraseando Arendt (2011), em sua gênese sobre o uso da palavra revolução em 

contextos sociais, poderíamos supor o seguinte diálogo: “O que as identidades 

subalternizadas querem? Trata-se de uma revolta?”, perguntariam os grupos socialmente 

estabelecidos prevendo que podem controlar a situação, como se as demandas dos 

movimentos sociais pelas e nas diferenças fossem algo reversível e resistível. Ao que os 

movimentos sociais – nobres contemporâneos e mensageiros às avessas – retrucariam: 

“Não, senhor, é uma revolução”. 
 

A resposta, a princípio, parece simples. Por trás dessa palavra [revolução], ainda 

podemos ver e ouvir a multidão em marcha, tomando conta das ruas [...] A 

revolta da plebe das cidades grandes, indissociavelmente ligada ao levante do 

povo pela liberdade, ambos juntos, irresistíveis pela simples força numérica. E 

essa multidão, aparecendo pela primeira vez em plena luz do sol, era de fato a 

multidão dos pobres e oprimidos, que todos os séculos anteriores haviam sido 

relegados à vergonha e às sombras. O que, a partir daquele momento, se tornou 

irreversível e que os atores e expectadores da revolução imediatamente 

reconheceram como tal, foi que a esfera pública [...] devia oferecer seu espaço e 

sua luz a essa imensa maioria que não é livre, pois é movida pelas necessidades 

diárias (ARENDT, 2011, p. 79-80). 

 

Assim, entendo que as lutas contra o racismo, contra o sexismo, contra a homofobia, 

contra o capacitismo, contra o genocídio indígena, contra a intolerância religiosa, entre 

outras, não são meras reformas com pretensões periféricas para o funcionamento das 

sociedades contemporâneas. As lutas diferencialistas, lutas pelas e nas diferenças, são 

também resistências e reformas, mas querem algo mais, têm um horizonte de sentido que 

visa transformar profundamente a sociedade, pois movimentam forças estruturantes da vida 

social, tal como os gêneros, as sexualidades, as etnias, as gerações, as origens geográficas, 

as religiões e as capacidades humanas, entre outras. 

Segundo Menezes (1997, p. 42), as lutas sociais pelo direito às diferenças surgiram 

historicamente como uma luta contra as intolerâncias assassinas, no século XVI, no âmbito 

das lutas religiosas. As lutas contra as discriminações que vieram depois – o movimento 
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negro, o movimento feminista, o movimento LGBT, o movimento indígena, o movimento 

surdo – tem uma atitude clara de militância, que se inspira e se espelha em tal 

movimentação histórica. Não se trata de uma atitude primeira, mas, é uma reação contra 

uma situação dada: a intolerância assassina que deseja eliminar as diferenças. Os 

movimentos sociais pelas e nas diferenças ressignificam a posição dos sujeitos 

subalternizados diante daqueles que querem eliminá-los. Ao afirmarem-se contra sua 

negação, afiançam o direito de ser o que são e negam ao intolerante a tentativa de eliminá-

los. Assim, tal como propõe Johnson (1997), podemos perceber potencialidades de 

resistência, de reforma e de revolução nestes movimentos. 

Gostaria de destacar ainda que a reflexão sobre os movimentos sociais pelas e nas 

diferenças no campo educacional não é exatamente nova, mas tampouco se trata de uma 

temática consolidada. Assim, temos que assumir que – na relação entre movimentos 

sociais, educação e diferenças – estamos entrando num terreno pouco explorado e que 

necessita, de nossa parte, muito mais empenho de pesquisa e de militância. Isto confere ao 

tema vantagens e desvantagens. A desvantagem é encontrar poucos interlocutores para o 

diálogo e um embasamento teórico comum, ainda, em construção. A vantagem – e também 

o grande desafio – é contribuir para o avanço de uma temática que nos parece relevante e 

fundamental para aqueles e aquelas que entendem que a educação se realiza também para 

além dos âmbitos familiares e escolares, mas, sobretudo, nas redes educativas que se fazem 

e se refazem, movimentando os corpos sociais. Neste sentido, seria preciso, a meu juízo, 

explorar mais a relação aqui proposta entre os movimentos sociais pelas e nas diferenças e 

o campo educacional. 

Para trilhar o caminho desta articulação entre os movimentos sociais pelas e nas 

diferenças e o campo educacional, será necessário ir além das definições clássicas da 

sociologia sobre os movimentos sociais, tal como definido por Johnson (1997). Nesta 

perspectiva, Gohn (1992) define movimento social como uma coletividade que desenvolve 

ações em prol de objetivos comuns, sejam eles sociais, políticos ou culturais. Para a 

pesquisadora, a educação se torna um tema para os movimentos sociais na medida em que 

ela é entendida como campo de disputa que entrecruza diferentes dimensões [social, 

política, econômica e cultural]. Assim, Gohn (2005) redefine o movimento social como 

“um sujeito coletivo em ação”. 

Por sua vez, Russo (2011), também baseada nos trabalhos de Gohn (1992; 2005), 

procura entender os movimentos sociais pela educação a partir da distinção entre “velhos” e 

“novos” movimentos sociais. Os velhos movimentos seriam aqueles que possuem a classe 

como eixo estrutural de suas propostas de mudança social e representariam as demandas 

trabalhistas, sindicais ou das classes economicamente empobrecidas e exploradas. Os 

movimentos de classe “eram movimentos de massa que se dirigiam ao Estado e se 

organizavam hierarquicamente, com seus comitês executivos e presidentes, e contavam 

com um repertório moderno de protesto: abaixo-assinados, manifestações e greves” (Russo, 

2011, p.57). Por outro lado, os “novos movimentos sociais” são aqueles que – sem 

abandonar a categoria de classe social – incorporaram em suas reivindicações novas 

demandas, como as questões de identidade [gênero, etnia, religião, deficiência e/ou 
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orientação sexual] ou temas mais amplos e transversais à categoria de classe, como os 

movimentos ecológicos, pacifistas e humanitários. Russo (2011, p.57), no entanto, alerta 

que “não significa que em determinados momentos históricos [os novos movimentos 

sociais] não possam assumir uma contraposição com o sistema econômico e social 

vigente”. 

Outra característica dos chamados novos movimentos sociais – nos quais incluo os 

movimentos pelas e nas diferenças ou movimentos identitários (SEMPRINI, 1999, p. 56) – 

é a variedade na forma de organização, nos protestos e nos encaminhamentos das mudanças 

sociais pretendidas. Esta variedade tem sido possível porque estes movimentos vão além da 

classe, sem negá-la, pois entendem que as formas de opressão são mais variadas e 

complexas do que a análise crítica da economia poderia revelar. 
 

Ao identificar novas formas de opressão que extravasam das relações de 

produção e nem sequer são específicas delas, como sejam a guerra, a poluição, o 

machismo e o racismo, e ao advogar um novo paradigma social menos baseado 

na riqueza e no bem estar material do que na cultura e na qualidade de vida, os 

novos movimentos sociais denunciam os excessos de regulação predominantes 

na modernidade. E esses excessos criam formas de opressão que não atingem 

especificamente uma classe social e sim grupos sociais transclassistas ou mesmo 

a sociedade no seu todo (RUSSO, 2011, p.57). 

 

Neste sentido, os movimentos sociais pelas e nas diferenças podem ser considerados 

como “novos”, pois demandam mudanças no campo social, cultural e educacional, como 

uma temática “transclassita”, segundo a nomenclatura de Russo (2011). 

Na mesma perspectiva, Sacavino (2013) defende que os movimentos sociais pela 

educação abarcam questões tanto referidas ao interior da escola com também outros 

aspectos, como: gêneros, etnias, nacionalidades, deficiências, meio ambiente, qualidade de 

vida etc. Os movimentos sociais pela educação – que abarcam tanto a educação formal 

quanto a educação não-formal – diferenciam-se também por serem fontes e espaços de 

produção de saberes e práticas que objetivam a transformação social, agregando a dimensão 

educativa às lutas sociais. Assim, segundo Sacavino (2013), os movimentos sociais pela 

educação reforçam os processos de construção democrática da cidadania e de 

ressignificação dos direitos humanos, com forte ênfase nos processos formativos de novos 

sujeitos de direito. A aposta revolucionária estaria, então, em não dicotomizar “luta social” 

e “processos educativos”. Assim, aprende-se na luta social e se luta por novos processos de 

aprendizagens, desde que estes sejam mais democráticos e comprometidos com os direitos 

humanos e com a defesa das diferenças. 

Numa tentativa de síntese e considerando os trabalhos de Gohn (1992; 2005), Russo 

(2011) e Sacavino (2013), é possível afirmar que os novos movimentos sociais pelas e nas 

diferenças no campo educacional apresentam em sua agenda de militância e pesquisa sete 

tarefas, distintas e articuladas, a saber:  
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(i) promover uma maior relação entre os movimentos sociais pelas e nas diferenças e 

o campo educacional, caracterizando-se como lutas por mudanças sociais que vão 

além [sem negar] a perspectiva de classe, agregando fortemente, por um lado, as 

diferentes identidades e, por outro, o componente educacional; 

(ii) chamar a atenção para as demandas identitárias específicas – como etnias, 

gêneros, sexualidades, religiões, capacidades e condições, gerações, origens 

geográficas, entre outras – sem abrir mão da concepção de dignidade humana 

compartilhada e irrenunciável;  

(iii) inaugurar novas formas de organização, mobilização e protesto, com destaque 

para o uso das novas tecnologias de comunicação e para a convocação livre e 

descentralizada;  

(iv) ampliar os horizontes dos sujeitos implicados, articulando temáticas 

ambientalistas, pacifistas e humanitárias, com a luta cotidiana pelos direitos 

humanos e pelas identidades diferenciadas; 

(v) articular educadores populares e professores, numa tentativa de superar a 

dicotomia entre educação formal e não-formal, promovendo processos educativos 

mais integrados entre as escolas, universidades e os movimentos sociais; 

(vi) transformar-se em espaços de formação de sujeitos coletivos de direitos para uma 

cidadania ativa e colaborativa, na qual os novos sujeitos se tornam protagonistas 

de suas próprias formações, lutas e conquistas; 

(vii) sensibilizar e conscientizar os sujeitos em situação de privilégio social – os 

homens, os brancos, os heterossexuais, os cristãos, as classes médias e altas, os 

cidadãos urbanos – da necessidade de parcerias ativas para a construção de uma 

cidadania ampla para todos e todas. 

 
 
4. Considerações inconclusas 
 

Como afirmei ao início, minhas considerações neste ensaio são preliminares. Estou 

consciente disso. O tema dos movimentos sociais pelas e nas diferenças e o campo 

educacional é instigante, novo e em construção. Arriscaria em afirmar que estamos diante 

de um campo promissor. Assim, minhas considerações finais só poderiam ser inconclusas... 

A partir das metáforas que as disciplinas da física me proporcionaram e a partir dos 

argumentos filosóficos e sociológicos aqui apresentados, gostaria de encerrar formulando 

algumas questões para continuar pensando o tema, contribuindo para a pesquisa e a 

militância. Espero que elas nos provoquem sobre que tipo de movimentos sociais nós – 

educadores, militantes e pesquisadores – queremos construir. 

 

 O que querem os novos movimentos sociais, entre eles os movimentos sociais pelas 

e nas diferenças no campo educacional? O que eles movem? E para onde se 

movem? 
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 Serão capazes de “mover” a apatia estática de nossas sociedades? Teriam eles poder 

de mobilização suficiente para irmos além de resistências e reformas? Estão 

suficientemente fortes para enfrentar o conservadorismo crescente em nossas 

sociedades? 

 São coletivos sociais dinâmicos? Se sim, quais seriam suas forças? Possuem 

capacidade de realizar as mudanças sociais pretendidas no tempo e no espaço que 

vivemos?  

 São movimentos de resistência, reformadores ou revolucionários? Querem 

mudanças estruturais ou limitam-se às mudanças periféricas? Ou só podem, neste 

momento histórico, formar uma barreira [estratégia da estática] contra a onda 

conservadora que nos ataca? 

 Incorporam e articulam as dimensões formal e não-formal do fenômeno educativo? 

Conseguem atribuir à educação um caráter amplo ou restringem-se aos muros da 

escola?  

 Constituem espaços de formação de novos sujeitos, de construção da cidadania e da 

defesa dos direitos humanos e das diferentes identidades? 

 São meramente reativos ou são também propositivos? Funcionam no binarismo 

ação-reação ou são protagonistas de seus horizontes de sentido? 

 Sabem para onde vão ou são levados pelo dissabor dos acontecimentos? Têm rumo 

e direção ou estão à deriva? 

 

Sinceramente, não saberia, por ora, responder a algumas destas questões. Mas, creio 

que pelo tipo de reflexão aqui apresentada responderíamos algumas com bastante esperança 

e convicção. Esta é minha aposta ao propor um ensaio que contribua com a reflexão sobre 

os movimentos sociais pelas e nas diferenças e o campo educacional. Espero ter indicado, 

tal como inspira Bergson (2011), algumas definições analíticas e alguns equivalentes 

práticos sobre os movimentos sociais, as diferenças identitárias e o campo educacional. 
 

 

Notas 

 
1. “É uma revolta?” 
2. “Não, senhor, é uma revolução”. 

 

 

Bibliografia 

 

ARENDT, Hannah. Sobre a revolução. São Paulo: Companhia das Letras, 2011. 

BAPTISTA, José Plínio. Princípios fundamentais ao longo da história da física. Revista Brasileira de 

Ensino de Física. vol. 28, nº 4, 2006, pág. 541-553 

BEM, Arim Soares. A centralidade dos movimentos sociais na articulação entre o Estado e sociedade 

brasileira nos séculos XIX e XX. Educação e Sociedade. vol. 27, nº 97, pág. 1137-1157 



 
Movimentos sociais, educação e diferenças: ... 

 

 
831 

BERGSON, Henri. Ensaio sobre os dados imediatos da consciência. Lisboa: Edições 70, 2011. 

GOHN, Maria da Glória. Movimentos sociais e educação. São Paulo: Cortez, 1992 

GONH, Maria da Glória. Movimentos sociais na América Latina na atualidade, in: Revista Novamerica, nº 

108, 2005.  <http://www.novamerica.org.br/revista_digital/L0108/rev_emrede02.asp>  

JAPIASSÚ, Hilton e MARCONDES, Danilo. Dicionário básico de filosofia, Rio de Janeio: Zahar, 2008 

JOHNSON, Allan. Dicionário de sociologia: guia prático da linguagem sociológica, Rio de Janeiro: Zahar, 

1997. 

MENEZES, Paulo. Tolerância e religiões, in: TEIXEIRA, Faustino (org.) O diálogo inter-religioso como 

afirmação da vida, São Paulo: Paulinas, 1997, p. 39-54. 

MOSCOVICI, Serge. Teoria das minorias ativas. Petrópolis: Vozes, 2011. 

RUSSO, Kelly. Os “argonautas da cidadania” no mar da educação: movimentos sociais, ONGs e 

fundações empresariais na escola pública brasileira, Tese (Doutorado), Pontifícia Universidade 

Católica do Rio de Janeiro, Departamento de Educação, 2011, 204 p. 

SACAVINO, Susana. Cidadania e direitos humanos em ação: movimento de educadores em direitos 

humanos. In: SACAVINO, S. (Org.). Educação em Direitos humanos: pedagogias desde o Sul. Rio de 

Janeiro: 7 Letras, 2013, p. 56-73 

SEMPRINI, Andrea. Multiculturalismo, Bauru, SP: Editora da Universidade do Sagrado Coração, 1999, p. 

173. 

VALÉRY, Paul. Variedades. São Paulo: Iluminuras, 2007. 

 

 

Correspondência 

 

Marcelo Andrade: É Professor da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio). 

E-mail: marcelo-andrade@puc-rio.br 

 

 

 

Texto publicado em Currículo sem Fronteiras com autorização do autor. 

mailto:marcelo-andrade@puc-rio.br

