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Resumo 

Este ensaio aborda o problema das representações sociopolíticas nas democracias do capitalismo 

tardio. Parte-se das manifestações ocorridas no Brasil em junho de 2013. As manifestações são 

consideradas como um epifenômeno de crítica e oposição ao modelo da democracia 

representativa, da alternância do poder pela via eleitoral e pelo multipartidarismo. O conjunto de 

questionamentos levantados pelas manifestações de junho de 2013, no entanto, dirigem-se aos 

valores alimentadores do patriarcalismo sexista, das péssimas condições de vida e trabalho, bem 

como do modo de organização das cidades. Elas indicam reivindicações de direito à cidade e se 

contrapõem a uma ocupação mercantilizada do espaço urbano. Propõe-se, por meio deste ensaio, 

que uma interpretação habermasiana da liberdade e da aprendizagem comunicativas permite 

observar como fenômenos sociais como essas manifestações possuem uma proposta pedagógica 

capaz de avançar em direção a uma democracia deliberativa.  

Palavras-chave: Ética do discurso, democracia deliberativa, pedagogia dos movimentos sociais 

 

 

Abstract 

This essay is on the social and political representations in the later capitalismo. The starting point 

is the events of the Brazilian Manifestations during 2013’ June, called of June’s Journey. These 

Manifestations has presented questions on Brazilian Democracy, the Representative Democracy, 

its multipartidarism and the alternation of power principle. The 2013 June’s Jouney has questioned 

a lot more, it asks about the values wich nourish the patriarchal sexism, the lowest conditions of 

life and work, as well the organizations of the cities. They are asking for city rights and they are 

opposed to commodification of the urban space. The proposal of this essay is argue that a 

habermasian interpretation of communicative freedom and communicative learning makes 

available understand that these manifestations have a pedagogy that enable us to achieve processes 

of deliberative democracy. 

Keywords: Discoursive Ethics, deliberative democracy, social movements pedagogy 
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“A organização descentralizada da luta é um ensaio para uma outra organização 

do transporte, da cidade e de toda a sociedade” Movimento Passe Livre 

 

 

As jornadas de junho de 2013 foram mais uma página no longo livro das lutas sociais 

no Brasil, conquanto se busque manter interpretações da cordialidade brasileira – quase 

sempre distante da hermenêutica do homem cordial de Sérgio Buarque de Holanda. O 

processo que chegou às ruas, também, porque as tarifas dos transportes urbanos vis à vis os 

maus-serviços que prestam serem um sintoma do desrespeito aos direitos das trabalhadoras 

e trabalhadores, foi tomado por várias interpretações como um questionamento à 

democracia representativa e sua institucionalidade. Carlos Vainer, por exemplo, avaliava 

que os movimentos que ocorreram eram uma reação a um modelo de ocupação do espaço 

urbano, que teria seu marco legal no Estatuto da Cidade (Lei 10257/2001), que em seu 

artigo 32 fala de uma operação urbana consorciada. Isto significaria a disputa entre 

cidades, de mecanismos ágeis e flexíveis para o aproveitamento das janelas de 

oportunidades (Maricato: 2013, 38). Essa é a cidade dos megaeventos, que desloca as 

populações periféricas, indesejáveis, para espaços escusos. É, no dizer de Vainer, a cidade 

neoliberal que agrava os problemas conhecidos de nossas cidades: favelização, 

informalidade, serviços precários ou inexistentes, desigualdades profundas, degradação 

ambiental, violência urbana, congestionamento e custos crescentes de um transporte 

público precário e espaços urbanos segregados (Maricato et al: 2013, 39). Por estas razões 

vários movimentos consecutivos, em favor dos direitos da cidade, se deram. Dentre eles 

ocorreram as Jornadas de Junho, que teve a articulação de uma miríade de grupos culturais. 

Na interpretação de Vainer está inscrita nessas ações um desafio “de aprendizagem coletiva 

para além da instigação da cidade-capital: desafiados pela cidade de exceção, pela 

cidade-empresa e pela democracia direta do capital, eles agora as desafiam. Querem outra 

cidade, outro espaço público” (MARICATO ET AL,: 2013, p. 40). 

O que está inscrito naquelas mobilizações, como nas mobilizações contra a Copa do 

Mundo, no País do Futebol, como nas micromobilizações dos povos tradicionais, 

quilombolas, indígenas, pescadores e camponeses da agricultura familiar, é um 

questionamento à lógica representativa. Questionamento sobre o modelo apartador de uma 

cultura política que se arrasta, apesar dos avanços que a democracia representativa teve no 

Brasil – pense-se por exemplo na constituição de Conselhos, Conferências e, até mesmo, na 

política de participação social, questões sobre as quais não nos debruçaremos neste ensaio. 

Zizeck oferece um diagnóstico sobre revoltas como as que ocorreram no Brasil, que indica 

a necessidade de reflexão sobre a questão mesma da representação política em 

democracias, das sociedades complexas do capitalismo tardio: 
 

Os protestos e revoltas atuais são sustentados pela sobreposição de diferentes 

níveis, e é esta combinação de propostas que representa sua força: eles lutam 

pela democracia (“normal”, parlamentar), contra regimes autoritários; contra o 

racismo e o sexismo, especialmente contra o ódio dirigido a imigrantes e 
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refugiados; pelo estado de bem-estar social, contra o neoliberalismo; contra a 

corrupção na política, mas também na economia (empresas que poluem o meio 

ambiente etc.); por novas formas de democracia que avancem além dos rituais 

mltipartidários, questionando o sistema capitalista mundial como tal... 

(MARICATO et al.: 2013, 105). 

 

Mencionamos Zizeck sem nos comprometermos com sua perspectiva hermenêutica. 

Zizeck salienta a polifonia das mobilizações e seu caráter questionador amplo, para o qual o 

próprio sistema Capitalista é colocado sub judice. Essas mobilizações não ocorrem sem 

uma história pregressa. A história pregressa dos movimentos sociais e seu papel na 

construção do tecido democrático da sociedade deve ser levado em conta. Habermas (1999) 

chama a atenção, na obra Direito e Democracia (Faktzität und Geltung), para o papel da 

sociedade civil nos processos de aprendizagem comunicativa. Esse aprendizado coletivo 

que nos habilita a ter novas formas de organização e mobilização em lutas sociais por 

conquista de direitos. O aprendizado de lutas sociais por conquistas de direitos devem ou 

não estar inseridos neste artefato cultural que são os currículos? 

Miguel Arroyo (2003), faz observações que poderiam ter inspirado Zizeck. Diz que ao 

observarmos os movimentos sociais temos um olhar que possui duas direções. Numa delas, 

observa as violações de direitos a que as classes subalternas são submetidas pela lógica do 

Capital. Na outra, estamos vinculados à logica do aprendizado dos direitos, do direito a ter 

direitos, que as pessoas, organizadas nos movimentos sociais, trazem. É verdade que as 

observações de Arroyo no texto mencionado dirigem-se aos movimentos sociais das 

décadas de 1970-1980. Ele não tinha em mente movimentos espontâneos, gerados a partir 

de pólos descentrados e articulados ao redor de muitos direitos difusos e contestações da 

lógica do poder democrático representativo tal qual ele se constitui em nossos dias. 

Porém, Arroyo traz algumas considerações muito relevantes para nossa análise. Em 

primeiro lugar, identificando, por exemplo, na luta dos movimentos sociais a reivindicação 

da educação como um direito, ele nota que de alguma forma os movimentos sociais 

reeducam o pensamento educacional, a teoria pedagógica, a história da educação básica 

(ARROYO, 2003, 30). Na medida em que os movimentos sociais formam lideranças, 

contribuem para uma articulação dos direitos do trabalho, à terra e à educação. O 

aprendizado mais fundamental, pois, é da própria humanização da vida (Arroyo: 2003, 32). 

São as formas concretas de socialização, com suas brutalidades da mercantilização da vida, 

que transbordam nessas formas pedagógicas de um aprendizado de reivindicação de 

direitos. Naqueles movimentos sociais das décadas de 1970-1980, analisados por Arroyo, 

estariam se forjando e formando os sujeitos sociais. Há algo de muito distinto nestas novas 

manifestações da primeira década do século XXI? 

Uma observação feita por Arroyo é relevante para a continuidade da reflexão. Diz ele 

que “a pedagogia se nutre do ser humano como problema de si mesmo, ou da 

problematização do sermos, do fazer-nos e tornarmo-nos humanos” (ARROYO, 2003, 

p.35). Esta perspectiva intersubjetiva de nossa autoformação permite entender o papel de 

nossa ação comunicativa e de nossa razão comunicativa como elemento da participação 
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política, da afirmação e promoção de direitos. Estamos enredados em processos 

sociohistóricos de construção das diferentes formas de promoção de direitos em meio a 

processos sociais regidos pelas lógicas do mercado e do poder, que se nos contrapõem, no 

mais das vezes violando direitos. Nessa contradição entre nos afirmarmos como sujeitos de 

direitos e termos nossos direitos violados que se propõe a questão sobre os aprendizados 

advindos a partir de mobilizações sociais. 

O conhecimento tem essa dimensão dinâmica, o que indica não serem os currículos um 

conhecimento estático, pronto, acabado. O seu fazimento é histórico. Nossa argumentação é 

que as aprendizagens comunicativas, dos movimentos sociais, são inerentes às 

aprendizagens significativas que os processos escolares e não-escolares podem permitir a 

crianças, jovens, adultos, às pessoas humanas que vivem em sociedades democráticas, em 

especial nas sociedade marcadas pela desigualdade social. Nestas sociedades os saberes 

feitos a partir das experiências dos movimentos sociais têm elementos agregadores 

indispensáveis. Essas dimensões não podem estar ausentes das reflexões sobre o direito ao 

conhecimento como elemento estruturante do currículo e da docência. 

Ilse-Scherer Warren (2010), investigando o mesmo fenômeno dos aprendizados que os 

movimentos sociais oferecem às ações educativas e processos educacionais, observa que 

estamos, no século XXI, num momento em que os movimentos sociais se articulam em 

redes. Há dois fatores que explicam esse novo modelo organizacional: a participação em 

espaços institucionais de participação coletiva (audiências públicas, conferências, 

conselhos, etc.) e a constituição de redes próprias. As redes se formam quando as demandas 

sociais dos movimentos se aliam a nexos de expressões sígnicas, nexos comunicativos, por 

meio dos quais os movimentos expressam demandas coletivas.  

Ilse Scherer Warren (2010, p. 19), baseando-se em Tourraine, propõe que devemos 

definir os movimentos sociais por três características, eles possuem uma identidade de 

grupo, com interesses de grupo; possuem opositores definidos e se propõem a agir 

coletivamente para que haja efetivação de direitos que lhes são violados ou sonegados. 

Neste sentido, o que ocorreu nas Jornadas de Junho pode ser identificado como movimento 

social. Na perspectiva pós-colonialista dos estudos sobre movimentos sociais, enfatiza a 

autora, a necessidade de desmitificar o projeto de modernização colonialista, 

transparecendo a outra face da modernidade, a face periférica e oprimida. Ela chama a 

atenção para uma plataforma dispórica de direitos, de um universalismo dos direitos 

humanos pensados a partir da periferia, que nos engaje com a denúncia e superação da não 

ética da guerra – categoria que ela toma emprestado de Boaventura Sousa Santos.  

A partir dessas considerações, a autora identifica que nas práticas discursivas desses 

movimentos do século XXI se desenvolve um novo modelo de articulação. Essas 

articulações possuem afinidades eletivas que se desenvolvem como uma espécie de 

parentesco dos atores e das agendas. Em segundo lugar, permite a convergência de lutas 

específicas e não consensuais em uma mesma rede de significados, mobilização e 

intervenção social. O que está em jogo para a sobrevivência das articulações é a 

manutenção da busca cooperativa de soluções de problemas – a autora não utiliza esse 

conceito habermasiano que notaremos a seguir, ela diz explicitamente:  
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“(...) as políticas emancipatórias no interior dos próprios movimentos, bem como 

no contexto de suas articulações externas, só sobrevivem se estiverem 

acompanhadas de pragmatismo, de resolução de problemas concretos” 

(SHEREN-WARREN, 2010, pp. 25-26). 

 

Das interpretações da pedagogia dos movimentos sociais, apresentados por Arroyo e 

Warren, proponho que demos mais um passo. Minha sugestão é que tomemos aspectos das 

teorias do agir comunicativo, da ética do discurso e da democracia deliberativa para 

interpretar as Jornadas de Junho e tirarmos ilações para a pedagogia dos movimentos 

sociais. Nossos próximos passos serão revisitar o conceito de aprendizagem comunicativa a 

partir de duas reflexões de Habermas (2009) ainda pouco estudadas. A primeira é sobre a 

pedagogia revolucionária iluminista e a segunda é sobre o papel da Internet para a 

construção da esfera pública. 

Podemos afirmar que a teoria de Habermas, articulada reconstrutivamente em três 

momentos distintos (Mudanças Estruturais da Esfera pública; Problemas de Legitimação 

do Capitalismo Tardio e Direito e Democracia), propõe indicações sobre o papel político 

do agir comunicativo como elemento da ação política democratizante. Para Habermas, a 

ação democrática deve se dar como elemento formador do cidadão crítico, capaz de 

participar deliberativamente da esfera pública – o que é indicação de um papel pedagógico. 

A esfera pública é política e depende dos processos de aprendizagem comunicativa, por 

meio da família, das instituições de ensino e das ruas (sociedade). Este processo é desafiado 

pelo modo com o qual o capitalismo tardio, por meio de seus processos 

econômico-políticos, gera problemas de legitimação política, por exemplo. A dificuldade 

de participação da cidadania nesses processos está demarcada. Porém, é possível que 

processos de aprendizagem comunicativa, arraigados na liberdade comunicativa, que 

sempre possui alguma anarquia, permitam que se ultrapassem os mecanismos da 

tecnocracia obnubilada e obnubilante. Estaria correto esse diagnóstico e profilaxia de 

Habermas? Traz essa perspectiva alentos para um processo de crise da democracia 

representativa qua ritualismo multipartidário? 

Nosso propósito neste ensaio, que dá sequência a discussão iniciadas no 17º Congresso 

Interamericano de Filosofia (Sociedade Interamericana de Filosofia 2013), é identificar 

elementos pedagógicos das mobilizações sociais com vistas à superação de dilemas da 

representação social. Daremos os seguintes passos neste ensaio. Discutiremos como a 

soberania popular é um elemento da formação popular. Habermas faz esta discussão a partir 

de Fröbel, em um texto intitulado Volkssouveranität als Verfahren (HABERMAS, 2009, p. 

35-69). Em seguida, abordaremos o papel das redes sociais para a formação da opinião 

pública numa esfera pública de cidadãos livres e iguais, para tanto nos apoiaremos em 

alguns elementos do texto Hat die Demokaratie noch eine epistemische Dimension? 

Emprische Forschung und normative Theorie (HABERMAS, 2009, p 87-139). Concluir-se 

com um elenco de alguns resultados, tais como as noções de conhecimento descolonizante 

advindo da luta social e política e cidadania argumentativa.  
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Pensar a soberania popular como um método é se colocar o problema pedagógico da 

disputa do poder político. O primeiro texto mencionado no parágrafo acima foi escrito a 

propósito do bicentenário da Revolução Francesa. Habermas faz uma análise da 

consciência revolucionária. “A consciência revolucionária é prisioneira de suas convicções, 

não pode ser legitimada religiosa, nem metafisicamente.” (HABERMAS, 2009, 43) Ela 

exige uma legitimação pós-metafísica. A revolução estará legitimada por uma razão prática. 

Isto permite afirmar: “tal entendimento também explica a influência das societé de penser 

e o papel ativo dos ideólogos” (HABERMAS, 2009, 43 – grifos do autor). A consciência 

revolucionária prepara um modo de intervenção na realidade, que é, em certo sentido, 

intelectualista. E, segundo Habermas, este intelectualismo deixava a porta aberta para o 

autoritarismo do Terror. (HABERMAS, 2009, p. 43-44). Por outro lado, o ímpeto da 

consciência revolucionária também alimenta a emergência do socialismo e do anarquismo 

nos séculos XIX e XX. Essa dialética explosiva entre liberalismo e democracia radical 

possui potencial explosivo. 

Neste ponto, a discussão recai sobre a posição de Fröbel. Isto é relevante para nossa 

investigação. Trata-se de uma pequena análise de como esse pedagogo germânico, atualiza 

no século XIX, essa perspectiva da formação de uma consciência revolucionária. Fröbel 

teria notado, segundo Habermas, que o poder normativo da igualdade e da liberdade se 

dissolve quando há uma leitura concretista do princípio da soberania popular. Para Fröbel, 

este processo de formação da razão prática é o mesmo processo de formação da vontade e 

da opinião. O discurso público é uma instanciação entre a Razão e a Vontade. Habermas 

cita neste passo Fröbel: “A unidade de crenças seria um desastre para o progresso do 

conhecimento; a unidade de propósito nos assuntos sociais é uma necessidade” (Einheit der 

Überzeugungen wäre für den Fortschritt der Ernkenntnis ein Unglück; Einheit des Zweckes 

in den Angelgenheiten der Gesellschaft ist eine Notwendigkeit) (Apud HABERMAS, 2009, 

50-51). 

Fröbel postula um processo de formação popular, para elevar a liberdade por meio de 

divulgação e propaganda teórica. Trata-se de criar mecanismos para gerar oportunidade de 

disputa política, que impedisse o monopólio do poder, que pudesse ter sua resolução por 

meio da consciência política expressa na maioria dos votos. Nessa perspectiva, faz ilações 

Habermas, após repassar pressupostos das teorias de Arendt e Benjamin, dentre outros, os 

direitos humanos não estariam em concorrência com a soberania popular. Eles seriam uma 

autolimitação para a participação numa esfera pública discursiva. Esta autolimitação é 

necessária e é conquistada processualmente. O Estado democrático de direito é um projeto, 

segundo Habermas que se institucionaliza como racionalidade coletiva da formação da 

vontade, que inclui concretamente os objetivos das partes envolvidas sem prevalência. Para 

efeitos de nossa argumentação, desprezaremos a discussão que encerra o ensaio que 

tomamos para análise sobre o papel da cultura e da arte para a formação de uma esfera 
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pública autônoma – conquanto fosse interessante para a análise do fenômeno que nos 

debruçamos. 

Até aqui, o que temos é a possibilidade de formação popular como um instrumento de 

alimentação da participação democrática na constituição de um Estado democrático de 

direito. No limite, na perspectiva de Fröbel, e de Habermas, permanecemos nos limites dos 

processos do representacionismo político que incluem o voto como expressão da vontade 

da maioria. O que há de distinto é a noção de uma formação popular por meio da expressão 

e propaganda de forma livre. Esta discussão se une a outra na qual Habermas critica o 

modelo dos meios de comunicação de massa e faz uma avaliação do papel das redes sociais 

– ou menos que isso, o papel da Internet – na formação de uma opinião pública livre e 

autônoma.  

 
 

II 
 

O processo político é um processo de autoformação de cidadãos que interagem na 

formação de uma esfera pública esclarecida. O pressuposto habermasiano é que somos 

participantes de práticas discursivas, como agentes, em primeira pessoa, em interação – 

intersubjetivamente. A prática discursiva é uma prática política, nela nos posicionamos, nos 

polarizamos e nos entendemos mutuamente. Para Habermas, o modelo de democracia 

deliberativa, que supera os modelos liberal e republicano, se constitui à base de nossa 

capacidade de aprendizagem comunicativa, como uma busca cooperativa de solução de 

problemas (die kooperative Suche nach Problemlösungen), mais que o modelo das 

preferências concorrentes ou autoformação nacional.  

O que se coloca é um conflito discursivo (eine diskursiven Auseinandersetzung), que 

nos deixa com déficit de compreensão. A esfera pública política é um caleidoscópio, uma 

arena babilônica. Os meios de comunicação não impedem nossa capacidade discursiva de 

responder-falar, de afirmar sim, não. Embora o circuito, dos meios de comunicação de 

massa, como televisão e rádio, não supõem interação extrema, eles estão abertos ao ato 

cognitivo do público de deliberar racionalmente. Ainda mais a Internet, que compensa por 

meio da liberdade intercomunicativa de pessoas anônimas e assimétricas, porque permite 

que exista isonomia entre os que partilham a capacidade de ler e escrever mensagens 

eletrônicas, participar de redes sociais (HABERMAS, 2009, p.110-111). Porém, Habermas 

possui uma leitura critica do fenômeno e observa que há a possibilidade, também, de 

distorções comunicativas, de espaços de controvérsia. E por isso, a Internet não soluciona 

as dúvidas que estão geradas para a contribuição à democracia trazida pelos meios de 

comunicação de massa. Qual a questão? É necessária uma esfera pública política que se 

constitua institucionalmente e que seja reflexiva.  

Neste sentido, na periferia do sistema é relevante a existência de redes sociais 

(Netzwerken). Elas contribuem para um modelo de democracia deliberativa porquanto 

permitem percursos discursivos contestatários dos profissionais da política (como os 

lobistas, por exemplo). Facultam o arejamento da formação da vontade política dos 
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cidadãos comuns por meio de relevantes informações e respostas controversas, com 

argumentos mobilizadores; com a apresentação argumentativa de alternativas e com 

apresentação racional de motivações para as opiniões. É um espaço de esfera pública 

comunicacional por meio da qual se pode circular temas relevantes (HABERMAS, 2009, 

p.115). 

Vamos desprezar, para os nossos propósitos a discussão sobre a subvenção dos meios 

de comunicação, a formação das elites de comunicadores e dos eleitores. Tomemos a 

conclusão, já expressa nas reflexões acima: A imprensa e a mídia eletrônica refletem sua 

matéria-prima política interna e externamente ao sistema midiático. (HABERMAS, 2009, 

p.123). Porque as informações e opiniões formativas que circulam deixam marcas 

indeléveis em nossa capacidade discursiva e participativa. Habermas, neste contexto, cita 

Delli Carpini: então as pessoas podem ser capazes de se reconhecer em seu próprio 

raciocínio sobre suas escolhas políticas, sem possuir um extenso corpo de conhecimentos 

sobre a política (thus people can be knowledgeable in their reasoning about their political 

choices without possessing a large body of knowledge about politics) (Apud HABERMAS, 

2009, p. 127). 

Habermas chama a atenção para os cuidados que se deve ter com as patologias das 

políticas comunicacionais. Também, para efeitos de nossa argumentação, não seguiremos 

essa análise. Porém, notamos que ele chama a atenção para que uma participação midiática 

não signifique a redução da cidadania. Nem pode tal sobreposição de informações ser mais 

um elemento alimentador da apatia e da futilidade. Evidente que são noções de realismo 

político (ao menos de utopia realista), prescritivistas, desde a perspectiva da ética do 

discurso e da teoria política da democracia deliberativa (HABERMAS, 2009, p.127 ss.). 

Habermas conclui esse ensaio com uma seção que tem por título uma pergunta: Políticas 

públicas para além do Estado-nação? (HABERMAS, 2009, p. 136ss). Nesta seção sua 

reflexão recai sobre a União Europeia. Para ele, as medias, incluindo as redes sociais, 

possuiriam um papel no fortalecimento de uma esfera pública europeia. Os problemas da 

Europa deveriam circular nestes meios, fortalecendo a compreensão de problemas que 

interessam não a um ou a outro Estado-nação, senão a um reconhecimento da alteridade 

relacional dos temas que recobrem a Europa – “provocar a informação dos mesmos 

problemas em outros Estados-membro” (HABERMAS, 2009, p. 139)  

 
 
Considerações Finais 
 

Nossa reflexão dirigiu-se aos processos sociais observados como ações educativas. 

Podemos nos questionar se nas sociedades do conhecimento (CASTELLS, 1999), regidas 

pelo Império (HARDT; NEGRI, 2005) cabe elocubrações normativas prescritivistas e de 

uma utopia realista. Confesso que minha resposta à pergunta é dupla, uma curta e outra 

longa: sim e claro que sim. Isto porque as ações humanas se configuram em um mundo 

simbólico, no qual por meio da linguagem articulamos modos de operação, reação e 

revolução na realidade socialmente construída (BERGER; LUCKMAN, 1978). Não se trata 
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de descartar os limites da saturação do Capital (MÉTZAROS, 2002), se trata de observar os 

desafios que nossa criatividade e ingerência podem produzir em termos de processos 

emancipatórios ou que buscam a emancipação. Não está ainda esclarecido em minha 

opinião o que Boaventura de Souza Santos (2005) quer dizer com abordagem diatrópica, 

ainda que explique ser uma leitura para além da colonização. Porém, concordo com ele 

sobre ser necessário aprender com os processos revolvedores da poeira acumulada da lógica 

de subordinação. 

As jornadas de junho de 2013, no Brasil, se inscreveram neste contexto. Naquele 

momento se forçou a algumas respostas imediatistas, como redução das tarifas, conversas 

com lideranças jovens e etc. Porém, aquela ação educativa não parou ali, e as lutas por 

Amarildos, Claudias e outros representantes das classes subalternas, lutas em favor dos 

desaparecidos e dos sobreviventes da apartação socioeconômica, permanecem. Se o efeito 

das ações não é a sublevação social, lamento os que ela esperavam. Os processos sociais, 

nos ensinava outro analista da política, possuem ritmos próprios e precisamos aprender com 

esses ritmos (Gramsci). As análises desenvolvidas por Habermas nestes dois tópicos nos 

permitem elencar algumas hipóteses sobre a pedagogia das mobilizações sociais. 

Primeiro, os processos de mobilização são processos de formação cultural e política 

das pessoas envolvidas e da sociedade como um todo. E essa é um aprendizado que 

permeia a história humana desde o século XVIII, e foi, pelo menos, sistematizada por 

Fröbel ainda no século XIX. Poderiam dizer alguns, é um sonho do Esclarecimento! Não 

teimaria. Porque não? Temos que aceitar o vaticínio dos neoconservadores e pós-modernos, 

nos acomodarmos em um ceticismo que nos acomoda? Não tenho certezas sobre os 

resultados dos processos de formação a partir da ação social. Tenho, por outro lado, certeza 

que sem esses processos de aprendizagem coletiva, nada novo em termos de avanço da 

igualdade e liberdade haverá em nossas sociedades.  

Segundo, a relevância das redes sociais para os processos de formação de uma 

cidadania argumentativa. Aqui há um diferencial bastante interessante a pensar como 

superação do mero representacionismo que se expressa por meio do voto e do 

multipartidarismo. Os processos coletivos de participação, para a formação de uma esfera 

pública esclarecida estão em aberto. Dependem eles, também, da participação na busca 

cooperativa da solução de problemas. Os problemas de nossas sociedades, em especial o 

drama do ecocídio anunciado, não serão resolvidos sem ampla participação em um debate 

público no qual todos nos engajemos. E isto, também, depende do uso de meios de 

comunicação que tornem possível a formação de uma opinião pública cidadã e esclarecida.  

Nossa argumentação sustenta que as dinâmicas políticas, econômicas, sociais e 

culturais permitem que sejamos interpelados. Aceitar essa interpelação ou não faz toda a 

diferença na construção dos currículos oficiais, que acabam por informar a legislação 

educacional e se tornam parte da prática docente. Porém, a existência de tal aceitação, ou 

não, em nada interfere nos processos de aprendizagem comunicativa, o que revela ter a 

dimensão curricular elemento de epistemologia social não desprezível. O currículo na 

medida que tem função simbólica, desperta a imaginação, permite ir além do momento 

imediato, é parte do sonho de sociedade que se deseja produzir. Isto nos faz indagar sobre o 
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direito ao conhecimento e a capacidade de gerir e gestar o conhecimento de maneira viva e 

vivaz. 

Aquelas duas dimensões pedagógicas que acenamos a partir da interpretação das 

mobilizações sociais, a saber, a da indagação cultural e política e a da cidadania 

argumentativa, poderiam ser tidas como de menor importância. No entanto, considerando a 

dificuldade em pensar ações educativas promotoras de mais igualdade e liberdade, 

promotoras de uma perspectiva emancipatória da promoção dos direitos humanos e de 

práticas societais humanizantes e humanizadoras, parece adequado acumularmos, ainda que 

em pequenas porções, esforços reflexivos que favorecerão a essas mesmas práticas 

pedagógicas. Vale a pena recordar, com Lincoln Secco, o que aconteceu após as jornadas 

de junho: 
 

Diante das ações de junho, as centrais sindicais convocaram uma greve geral 

para o dia 11 de julho, algo que não ocorria desde 1991. Cerca de 200 mil 

pessoas participaram das manifestações em pelo menos 157 cidades. A 

abrangência geográfica foi maior do que os protestos de junho, embora o 

número de manifestantes fosse menor. Mas o impacto da greve foi maior devido 

à paralisação de transportes públicos em algumas capitais e por conta do 

bloqueio de rodovias na maioria dos estados da federação. Os movimentos 

sociais organizados e os grupos de periferia das grandes cidades antes só tinham 

voz mediante pesquisa. A segunda onda de manifestações dirigidas por eles pode 

polarizar a vida política. (MARICATO ET AL, 2013, p. 78) 

 

Sabemos que os efeitos indicados por Secco não se realizaram in totto. Porém, in nuce 

como as reflexões de Habermas, são elementos para continuarmos a alimentar uma agenda 

descolonializante. Os processos de radicalização da experiência democrática dependem de 

aprendizagens comunicativas, da afirmação de nossa liberdade comunicativa. Nesse texto 

não explorei o conceito de poder comunicativo e explorei pouco o conceito de 

solidariedade, que também constituem esse repertório habemarsiano da formação moral 

intersubjetiva, que é uma referência instigante para com o uso da imaginação criativa 

pensar ações de superação do Império (HARDT; NEGRI, 2005) e do sociometabolismo 

capitalista do Capital (MÉTZAROS, 2002).  
 

 

 

Nota 

 
1. A primeira versão deste ensaio foi apresentada no X Colóquio Habermas, que ocorreu no Rio de Janeiro, na Unirio, 9 a 

11 de setembro de 2014. 
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