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Vitória Cardoso

Este trabalho vincula-se ao projeto de pesquisa intitulado “Políticas públicas de ações
afirmativas para a educação superior: as cotas como instrumentos de redução da desigualdade
educacional no Brasil”, coordenado pela professora Dra. Neusa Chaves Batista. Trata-se de uma
revisão de literatura sobre o tema justiça social, em específico o referencial elaborado pela
filósofa estadunidense Nancy Fraser, que considera a justiça social sob três dimensões: a
redistribuição socioeconômica, que abarca o papel do Estado social à redução da desigualdade
social; o reconhecimento cultural, que abarca a injustiça institucional com os grupos minoritários
e aponta a necessidade de as políticas incorporarem a interculturalidade; a dimensão política, que
aponta a esfera pública como espaço de participação paritária dos sujeitos de direitos que
reivindicam justiça social. Este conceito é potente porque, dada as mudanças sociais, culturais e
políticas consequentes da globalização, em uma sociedade cuja luta transpõe a luta de classe com
a luta de grupos não-hegemônicos (mulheres, negras/negros, indígenas, transgênero, etc.) por
reconhecimento identitário e igualdade, amplia e inova na abordagem do tema justiça social. O
método de pesquisa utilizado consistiu em levantamento bibliográfico sistemático em teses e
dissertações publicadas na plataforma da CAPES, nos últimos 10 anos. Foi realizada uma
triagem das teses e dissertações das áreas da educação, sociologia e antropologia cuja discussão
teórica central fosse a teoria de Nancy Fraser. Com essa pesquisa foi possível perceber o avanço
na disseminação da discussão sobre as lutas de grupos tidos como minoritários e os efeitos de
suas lutas na reestruturação dos estudos acadêmicos sobre o conceito de justiça social.
Percebemos que, no Brasil, o uso do conceito de Justiça Social passa a ter maior visibilidade com
a emergência das políticas afirmativas, especialmente para a educação superior. Além destes
resultados, constatamos, também, a maior autoria feminina, no campo acadêmico, na escolha
pela utilização do conceito de Nancy Fraser. Essa constatação pode ser vinculada aos impactos
culturais, sociais e políticos da luta feminista, também discutida por Nancy Fraser.
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