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RESUMO 
Este  artigo  é  um  resultado  parcial  do  desenvolvimento  da  tese  de  doutorado.  Procura  estabelecer 
relações entre a educação popular, o discurso da  justiça social e algumas das  formas de ações coletivas 
apresentadas na sociedade em  rede neste momento. Nas sociedades modernas a vivência da cidadania 
está diretamente ligada à atuação destes coletivos. Elementos como a dimensão da organização política, 
da  cultura política, da dimensão  espacial  e da humanização das possibilidades de  viver  são  elementos 
educativos indissociáveis das práticas dos movimentos sociais. O objetivo é refletir a partir de uma revisão 
teórica sobre o impacto da nova configuração da sociedade em rede nas ações coletivas e na formação de 
uma esfera pública a partir de uma análise que parte da questão  sobre quem  são os  sujeitos políticos 
coletivos modernos que reivindicam esta  identidade popular buscando a superação de  injustiças sociais. 
Inicialmente é apresentada a perspectiva  teórica de Nancy Fraser que orienta a discussão  sobre  justiça 
social neste trabalho. Na sequência são feitas considerações sobre a relação entre movimentos sociais e 
mudança social discutindo a importância da agência humana na mudança social. O artigo segue como uma 
pequena  revisão  sobre  a  resposta da  educação popular  à  colonização do  saber para  ao  final  elaborar, 
ainda  que  de  maneira  provisória,  considerações  sobre  os  atores  políticos  que  se  apresentam  neste 
momento  e o  seu  impacto na  sociedade  em  rede. O desafio  é propor uma  reflexão  sobre  a  categoria 
popular e os seus usos como eixo de reconhecimento coletivo e como elemento classista primordial para 
o  entendimento  de  desigualdades.  No  caso  brasileiro,  diferentes  grupos  usam  estas  categorias 
dissociando  elementos  que  eram  centrais  na  educação  popular  com  fins  políticos  imediatos  tendo  as 
redes sociais virtuais como catalisadoras das demandas destes grupos apresentados como injustiçados. Ao 
final  é  apresentada  uma  breve  análise  da  potencialidade  das  redes  no  desenvolvimento  das  ações 
coletivas  e  o  seu  impacto  em  uma  educação  emancipatória  demonstrando  preliminarmente  a 
impossibilidade de desvincular os desafios da pós‐modernidade e participação juvenil dos ideais clássicos 
dos movimentos  sociais de  luta,  rebeldia,  inconformismo e de agentes das principais mudanças  sociais 
também na era da internet. 
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Resumo:  
 
Este artigo é um resultado parcial do desenvolvimento da tese de doutorado. Procura 
estabelecer relações entre a educação popular, o discurso da justiça social e algumas das 
formas de ações coletivas apresentadas na sociedade em rede neste momento. Nas sociedades 
modernas a vivência da cidadania está diretamente ligada à atuação destes coletivos. 
Elementos como a dimensão da organização política, da cultura política, da dimensão espacial 
e da humanização das possibilidades de viver são elementos educativos indissociáveis das 
práticas dos movimentos sociais. O objetivo é refletir a partir de uma revisão teórica sobre o 
impacto da nova configuração da sociedade em rede nas ações coletivas e na formação de 
uma esfera pública a partir de uma análise que parte da questão sobre quem são os sujeitos 
políticos coletivos modernos que reivindicam esta identidade popular buscando a superação 
de injustiças sociais. Inicialmente é apresentada a perspectiva teórica de Nancy Fraser que 
orienta a discussão sobre justiça social neste trabalho. Na sequência são feitas considerações 
sobre a relação entre movimentos sociais e mudança social discutindo a importância da 
agência humana na mudança social. O artigo segue como uma pequena revisão sobre a 
resposta da educação popular à colonização do saber para ao final elaborar, ainda que de 
maneira provisória, considerações sobre os atores políticos que se apresentam neste momento 
e o seu impacto na sociedade em rede. O desafio é propor uma reflexão sobre a categoria 
popular e os seus usos como eixo de reconhecimento coletivo e como elemento classista 
primordial para o entendimento de desigualdades. No caso brasileiro, diferentes grupos usam 
estas categorias dissociando elementos que eram centrais na educação popular com fins 
políticos imediatos tendo as redes sociais virtuais como catalisadoras das demandas destes 
grupos apresentados como injustiçados. Ao final é apresentada uma breve análise da 
potencialidade das redes no desenvolvimento das ações coletivas e o seu impacto em uma 
educação emancipatória demonstrando preliminarmente a impossibilidade de desvincular os 
desafios da pós-modernidade e participação juvenil dos ideais clássicos dos movimentos 
sociais de luta, rebeldia, inconformismo e de agentes das principais mudanças sociais também 
na era da internet. 
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O que é educar? Nesse momento de crise econômica nas sociedades periféricas e de 

profunda cobrança de redução dos gastos públicos e de reformas na educação os debates 

fogem das questões básicas mas fundamentais para pensarmos em qualquer modelo 

educacional. Educação não é um elemento dissociável da vida dos sujeitos. Quando não 

seriamos educados? Existem processos sociais que não educam. Educar é fundamentalmente 

um processo de inserção na vida social em determinado contexto. Portanto, antes mesmo de 

pensarmos que o que seria educar, devemos pensar no educar para que vida social.  

 

E o povo mais uma vez vai às ruas. O povo acordou, e agora? Desde junho de 2013 

foi para as ruas e presenciamos no Brasil vários episódios em que atores coletivos reivindicam 

esta identidade popular para apresentar suas reivindicações na esfera pública. Grupos das mais 

diversas origens socioeconômicas, inclusive grupos que eram muito bem representados na 

arena política oficial agora não se veem representados da mesma maneira. Sujeitos políticos 

presentes nos protestos contra o governo da presidenta Dilma, por exemplo, tem sido 

identificados nas pesquisas de opinião como fundamentalmente de classe média. Contudo, em 

seu discurso misturam-se alegações de corrupção e de injustiça sofrida no período deste 

governo como elementos fundamentais para o seu protesto. Neste momento de turbulência 

econômica e política estes vários grupos surgidos durante as manifestações de 2013 

polarizarem-se em posições políticas completamente antagônicas exigindo que a 

representação popular a qual eles emanariam seja respeitada e contemplada nas decisões 

políticas.  

 

Neste texto procuramos estabelecer relações entre a educação popular, o discurso da 

justiça social e algumas das formas de ações coletivas apresentadas na sociedade em rede 

neste momento. O objetivo é refletir sobre o impacto da nova configuração da sociedade em 

rede nas ações coletivas e na formação de uma esfera pública a partir de uma análise que parte 

da questão sobre quem são os sujeitos políticos coletivos modernos que reivindicam esta 

identidade popular buscando a superação de injustiças sociais. Inicialmente é apresentada a 

perspectiva teórica de Nancy Fraser que orienta a discussão sobre justiça social neste trabalho. 

Na sequência são feitas considerações sobre a relação entre movimentos sociais e mudança 

social discutindo a importância da agência humana na mudança social. O artigo segue como 

uma pequena revisão sobre o que é a educação popular e sua resposta a colonização do saber 

para ao final elaborar, ainda que de maneira provisória, considerações sobre os atores 

políticos que se apresentam neste momento e o seu impacto na sociedade em rede. 



 

 

 

A justiça social 

 

 

A natureza humana é eminentemente social. Apenas a partir da relação com o outro, o 

homem toma Consciência de si mesmo e se torna um indivíduo capaz de identificar-se no 

mundo social. Ou seja, a construção de uma identidade individual só pode acontecer a partir 

do reconhecimento do grupo de pares.  

 

A construção da identidade também possui um forte aspecto político. Não é possível 

pensarmos uma sociedade justa sem a negociação de nossas diferenças e nossas identidades. 

O não-reconhecimento, um falso reconhecimento ou mesmo uma má percepção das 

identidades individuais ou grupais podem levar a um prejuízo ou uma deformação real se as 

pessoas ou sociedades que rodeiam os portadores destas identidades lhes devolverem uma 

imagem limitada, depreciativa ou desprezível destes sujeitos ou grupos. O não 

reconhecimento ou o reconhecimento inadequado da identidade do “outro” pode causar 

prejuízo ou uma deformação ao aprisionar alguém num modo de ser falso e reduzido 

(TAYLOR, 1992). É uma possibilidade de destruição do indivíduo na medida em que poderia 

até mesmo causar o colapso de sua identidade. (HONNETH, 2003).  

 

Sendo a formação do sujeito um processo intersubjetivo, ganha especial ênfase às 

formas de interação social, o que aponta para a importância do pertencimento grupal e das 

suas relações solidárias para o reforço e garantia da identidade individual. Portanto, o 

entendimento da formação do sujeito em seus vários aspectos não pode ocorrer deslocado da 

análise dos locais e grupos onde ocorrem as interações.  

 

Com a globalização do capital temos o aumento de contatos transnacionais, a quebra 

de esquemas interpretativos, a pluralização de horizontes valorativos e a politização de 

identidades e da diferença. A persistência e até mesmo o agravamento das desigualdades 

econômicas, acompanhada das forças neoliberais e de corporações globalizadas colocam 

novos desafios e mostram que a luta por redistribuição não pode ser ignorada. Ambos os eixos 

de justiça social – redistribuição e reconhecimento – devem caminhar lado a lado, contudo, 

para cada coletividade teríamos um tipo de diferente de configuração. Compartilho aqui a 



 

posição de Nancy Fraser, para a qual a distribuição não pode ser subsumida pelo 

reconhecimento. Ela pressupõe uma análise de uma perspectiva dualista, em que toma as duas 

categorias como co-fundamentais e dimensões mutuamente irredutíveis de justiça (FRASER, 

1997). Somente através de uma perspectiva que integre analiticamente as duas categorias 

podemos compreender como se dá a imbricação entre desigualdade de classe e a hierarquia de 

status nos diferentes grupos da sociedade contemporânea (FRASER e HONNETH, 2003). 

 

Fraser tenta solucionar a difundida separação de política cultural da política social; da 

política da diferença e da política da igualdade. Esta dissociação tem se tornado muitas vezes 

polarizada. Problemas referentes à justiça social - sejam sob o seu aspecto de igualdade e 

diferença entre indivíduos ou grupos, sejam acerca da sua natureza redistributiva ou de 

reconhecimento – devem ser entendidos como conceitos interdependentes e não como opostos 

binários (SCOTT, 2005,14). Os aspectos emancipatórios dos dois problemas seriam interados 

em uma única estrutura compreensiva. Teoricamente a resposta é dada pela concepção bi-

dimensional da justiça acomodando igualdade social e o reconhecimento da diferença 

(FRASER, 1997; 2003). 

 

Partindo de sua referência política Fraser demonstra que a antítese entre redistribuição 

e reconhecimento é falsa. Redistribuição e reconhecimento informam lutas cotidianas na 

sociedade civil, apresentando diferentes interpretações, causas e remédios para a injustiça. Os 

dois paradigmas são associados a movimentos sociais específicos. Distribuição associada a 

movimentos que realizam suas reivindicações a partir de política de classe e reconhecimento 

associado à política identitária. Entretanto, esta associação direta e imediata pode ser 

enganadora (FRASER, 1996, 11). Fraser trata estes paradigmas como perspectivas distintas 

sobre justiça social que poderiam ser aplicados em principio a situações de alguns 

movimentos sociais. Para isto, a autora amplia o sentido convencional de política de classe 

abarcando formas de lutas dos movimentos sociais que veem transformações ou reformas 

socioeconômicas como remédios para a injustiça que acometem grupos específicos. É 

ampliado também o sentido de política identitária, que passa a abarcar movimentos que 

rejeitam o essencialismo da política identitária tradicional. A partir dessa leitura particular, 

Fraser contrasta os paradigmas da redistribuição e do reconhecimento em quatro aspectos 

chaves: diferentes concepções de injustiça, diferentes remédios, diferentes coletividades que 

sofrem injustiça e entendimentos divergentes das diferenças grupais. De forma muito sintética 

apresento estas diferenças no quadro a seguir. 



 

 

 Injustiça Remédios Coletividades Diferenças grupais 

R
ed

istrib
u

ição 

Socioeconômica, 
enraizada na estrutura 

econômica da 
sociedade. 

Reestruturação 
econômica 

Classes ou 
coletividades que 

podem ser 
entendidas como 

classe 

Diferenças injustas são 
resultantes de injustiça na 
economia e na política. As 

diferenças grupais deveriam ser 
abolidas e não reconhecidas. 

R
econ

h
ecim

en
to 

Cultural, enraizada 
em padrões de 
representação, 
interpretação e 
comunicação. 

Mudanças 
culturais ou 
simbólicas 

Grupos de status 
(definidos por 

diferentes níveis 
de respeito, estima 
e prestígio entre os 

grupos). 

1- variações culturais pré-
existentes transformadas dentro 
de uma hierarquia de valores. 

2- variações construídas junto 
com uma valorização 

hierárquica. 

 

A partir desse quadro fica mais nítida a polarização sobre os dois paradigmas. De um 

lado proponentes da redistribuição como Brian Barry que rejeitam normas morais universais, 

afirmam o caráter procedimental da justiça e rejeitam o tratamento da política identitária. 

Contrariamente proponentes do paradigma do reconhecimento, como Íris Marion Young, 

afirmam que a política da redistribuição reforça injustiças ao universalizar normas de um 

grupo social dominante especifico.  

 

Fraser nos propõe pensar em um spectrum conceitual interpretativo. Nas extremidades 

teríamos os paradigmas da redistribuição e do reconhecimento como dados no seu modelo. A 

autora coloca como uma divisão social que se enquadra no paradigma do reconhecimento 

aquelas que derivam da estrutura econômica de maneira clara. O caso tipo-ideal é a 

exploração de classe. Já o exemplo que enquadra no paradigma do reconhecimento seria o das 

sexualidades desrespeitadas, como é o caso da homossexualidade. Ela reconhece que a 

maioria dos casos de divisão social se enquadra em ambos os paradigmas de justiça 

simultaneamente. É o que Fraser chama de divisão bi-dimensional3. 

 

Autores como Honneth (2003) concebem reconhecimento como a categoria moral 

fundamental na luta por justiça social. O ideal socialista da redistribuição seria uma 

                                                 
3 “Rooted at once in the economic structure and status  order of society, they involve injustices that are traceable 
to both. Two-dimensionally subordinated groups suffer both misdistribution and misrecognition in forms where 
netherof these injustices is an indirect effect of the other, but where both are primary and co-original. In their 
case, accordingly, neither a politics of redistribution alone nor a politics of recognition alone will suffice. Two-
dimensionally subordinated groups need both” (FRASER, 1996, 19)  



 

subvariedade da luta por reconhecimento. A perspectiva que assumo aqui é oposta. Como 

Fraser, acredito que as duas categorias são fundamentais e dimensões mutuamente irredutíveis 

de justiça. Como as duas dimensões da justiça social, redistribuição e reconhecimento 

deveriam combinar seus aspectos emancipatórios sob o mesmo construto teórico, tal como faz 

Fraser com a percepção de justiça social como bi-dimensional. 

 

Fraser afirma que redistribuição e reconhecimento são paradigmas dos movimentos 

populares que encontram neles sua arena de manifestação para as diversas formas de injustiça 

social. Na perspectiva da redistribuição, devemos pensar a injustiça como enraizada na 

estrutura socioeconômica da sociedade. Já, na perspectiva do reconhecimento, a injustiça 

estaria ligada à dimensão cultural ou simbólica.  Enquanto o reconhecimento está ligado às 

reivindicações feitas a partir de experiências coletivas de integridade ferida, a redistribuição 

está ligada às injustiças no âmbito socioeconômico, luta por redistribuição de recursos e 

marginalização econômica.  

 

Questionando o ideal liberal da igualdade, grupos sociais buscam demonstrar que 

diferenças identitárias sociais muitas vezes determinam a posição social dos indivíduos. 

Partindo das afirmações acima citadas de que a justiça, em suas duas dimensões, se aplica a 

estrutura básica da sociedade, movimentos sociais, pelos aspectos identitários que 

caracterizam seus participantes devem ser trabalhados como um agrupamento importante para 

o entendimento das questões de justiça social.  Neste trabalho a proposta é refletir sobre a 

categoria povo como eixo de reconhecimento e classe como elemento primordial de 

desigualdades. No caso brasileiro, diferentes grupos usam estas categorias dissociando 

elementos que eram centrais na educação popular com fins políticos imediatos tendo as redes 

sociais virtuais como catalisadoras das demandas destes grupos apresentados como 

injustiçados.  

 

 

Movimentos sociais como agentes da mudança 

 

 

Ao analisarmos os principais elementos apresentados pelos teóricos em suas análises 

dos sistemas democráticos – as práticas sociais institucionalmente incorporadas e as culturas 

políticas particulares de diferentes tipos de sociedades civis analisadas por Sommers (1993); 



 

os fundamentos universais dos regimes democráticos identificados por Bobbio (2000); a 

expansão dos regimes democráticos avaliadas por Santos (2002); a interferência da 

participação popular nos resultados políticos observada por Putnam (1996) ou a racionalidade 

comunicativa substituindo a racionalidade instrumental como forma de agregação política 

própria da esfera pública de origem habermasiana (HABERMAS, 2012) – podemos verificar 

que independente dos elementos observados fica clara a importância da agência humana nas 

alterações políticas e na organização da vida coletiva. A agência humana se materializa de 

muitas formas, contudo, na modernidade, é particularmente notável o papel dos movimentos 

sociais como produtores de mudança social. Sztompka (2005) apresenta os movimentos 

sociais como, talvez, a mais poderosa força de mudança em nossa sociedade. Buscando 

corroborar sua afirmação ele nos lembra de várias das formas como os movimentos sociais 

foram vistos como agentes de mudança.  

 

 

[...] “um dos principais meios pelos quais as sociedades modernas são reformadas” 
(Blumer, 1951: 154); “criadores de mudança social” (killian, 1964:426); “atores 
históricos” (Touraine, 1977: 298); “agentes de transformação da vida política” ou 
“portadores de projetos históricos” (Eyerman e Jamison, 1991: 26). Alguns chegam 
a afirmar que “os movimentos de massa e os conflitos que engendram são os agentes 
primários da mudança social” (Adamson e Borgos, 1984:12). (SZTOMPKA, 2005, 
p. 463) 

 

 

Segundo Avritzer e Melucci (2001) a democracia é entendida, nas sociedades 

contemporâneas complexas, como um sistema de competição regulada em torno de recursos 

materiais e de representação. Os autores afirmam que sua crise deve-se à inadequação do 

pluralismo democrático ao processo de agregação política. A partir dos anos 60, os grupos 

sociais introduziram a lógica da apresentação direta e pública das reivindicações morais e não 

materiais. Complementaram o mecanismo de representação com o mecanismo de 

pertencimento. Para os autores, a esfera pública constitui um espaço político alternativo de 

apresentação direta de identidades e representações plurais. 

 

É importante perceber que as categorias gênero, classe, raça ou etnia, por exemplo, são 

socialmente construídas e que são geralmente acionadas com o objetivo de monopolizar 

recursos coletivos das mais diversas ordens. As desigualdades são, portanto, produzidas e 

reproduzidas no contexto das relações de gênero, classe, raça ou etnia, dentre outros. Elas não 

são naturalmente dadas e nem existem de forma absoluta, mas são sempre desigualdades em 



 

relação, continuamente atualizadas, principalmente no processo de apropriação de recursos. 

“A afirmação da identidade e a enunciação da diferença traduzem o desejo de diferentes 

grupos sociais, assimetricamente situados, de garantir o aceso privilegiado aos bens sociais” 

(SILVA, 2000, 81). Na medida em que identidades são reificadas, grupos sociais tendem a 

ganhar unidade. 

 

No atual contexto social e político brasileiro, não podemos descartar a influência dos 

movimentos sociais na conquista dos direitos de cidadania. Pode-se afirmar que os 

movimentos sociais urbanos que eclodiram no Brasil durante a década de 1980 tiveram como 

eixo mobilizador a demanda por bens de consumo coletivo. A “novidade” sinalizada por esses 

“novos personagens” expressou-se na ampliação das lutas sindicais e de corporações 

profissionais, próprias da esfera da produção, para microinstâncias de mobilização no campo 

do consumo coletivo (GOHN, 1997). A partir destes novos movimentos sociais, podemos 

verificar o surgimento de “novos patamares e modelos de cidadania. Vemos emergir um tipo 

de estrutura social que aproxima cidadania, comunicação de massa e consumo” 

(HERSCHMANN, 1989, p. 78).  

 

A capacidade para a ação coletiva é diretamente relacionada à visibilidade dos grupos, 

à sua força política e à possibilidade de agregação de pessoas com interesses materiais 

similares, esta capacidade sobre o impacto na contemporaneidade do que Castells trata como 

a cultura da virtualidade real na sociedade em rede (CASTELLS, 1999; 2013). Esta cultura 

gera novas formas de ativismo que também são buscas de soluções dos problemas da 

modernidade a partir do agir comunicativo. 

 

  

A ideia central da teoria do agir comunicativo é a seguinte: é possível atribuir as 
patologias da Modernidade, sem nenhuma exceção, à invasão da racionalidade 
econômica e burocrática em esferas do mundo da vida, ás quais essas formas de 
racionalidade não são adequadas e, por isso, levam a perdas de liberdade e de 
sentido. O agir comunicativo é concebido por Habermas de modo a abrir as 
oportunidades para um entendimento em sentido abrangente, não restritivo. 
(REESE-SCHAFER, 2012, p. 46). 

 

 

As lutas contra a colonização do mundo da vida associadas aos aparatos tecnológicos 

fazem com que nos deparemos com novas formas de movimentos sociais baseados em 

associativismo local, comunitarismo, sujeitos sociais envolvidos com causas sociais ou 



 

culturais, novas formas de organização em rede partilhando estas informações através de 

fóruns e do ciberativismo4. Com a crise política atual estes novos grupos tendem a se 

polarizar reivindicando novas formas de atuação do Estado e uma constante agenda 

reformista. Enquanto grupos de esquerda e atores coletivos ligados às tradicionais lutas dos 

movimentos sociais buscam a apresentação de suas demandas ressaltando o caráter perverso 

das diferenças sociais associadas ao caráter bi-dimensional da justiça social, grupos de apoio 

ao impedimento da Presidente Dilma e conservadores em geral procuram apresentar suas 

demandas através da categoria identitária povo afirmando que o caráter conflitivo das 

diferenças grupais levariam ao aprofundamento da crise. Estas novas formas de ação coletiva 

serão discutidas na última seção do artigo.  

 

 

A educação popular 

 

 

Desde a introdução do debate intelectual sobre o sistema-mundo em  Immanuel 

Wallerstein, vemos nascer cada vez mais um grande questionamento a posição de 

colonialidade dos países periféricos. Ao sistema mundial é inerente uma divisão entre centro, 

periferia e semiperiferia, em função da divisão do trabalho entre as regiões. O centro como o 

local do desenvolvimento tecnológico e as periferias como fornecedoras de matérias-primas, 

produtos agrícolas e força de trabalho barata para o centro. Contudo, o sistema-mundo não se 

restringe ao domínio econômico. A lógica centro-periferia é legitimada por outros aspectos 

como o conhecimento científico e a dominação política. As diversas categorias e teorias 

elaboradas pelas ciências sociais não se limitam à elaboração de um sistema abstrato de regras 

chamado “ciência”. Elas têm consequências práticas legitimando políticas reguladoras do 

Estado e a continuação da lógica de sistema-mundo.  Em seu nascedouro as ciências sociais se 

apresentam como meios para ajustar a vida dos homens ao sistema de produção capitalista.  A 

ideologia moderna irá apresentar o capitalismo como a forma econômica dos civilizados, 

cabendo a todos os que devem ingressar no sistema mundial terem suas paixões disciplinadas 

e sua ação voltada pelo bem da coletividade através do trabalho. Como consequência da 

ideologia da modernização temos a criação de instituições que cada vez mais tem o papel de 

                                                 
4 “Entende-se por ciberativismo a utilização da Internet por movimentos politicamente motivados (VEGH, 2003, 
p.71), com o intuito de alcançar suas tradicionais metas ou lutar contra injustiças que ocorrem na própria rede 
(GURAK, LOGIE, 2003; MCCAUGHEY, AYERS, 2003).” (RIGITANO, 2003, P.3) 



 

disciplinar os indivíduos e adequá-los aos imperativos do capital econômico a partir da 

legitimação dada pelas ciências às instituições modernas. Desta forma, cabe a ciência a 

descoberta das leis que governam a Economia, a sociedade, a política e a história. Aos 

Estados nacionais caberia estabelecer governos que são legitimados a partir da normatividade 

cientificamente legitimada. 

 

Sendo assim, verificamos que a uma posição periférica nas relações internacionais está 

associada uma posição subalterna também no campo epistemológico. O conhecimento que 

não fortalece a estabilidade do sistema-mundo é desqualificado e rapidamente taxado como 

forma de saber que não alcança o mesmo status do conhecimento científico.  

 

Ainda que as ciências sociais tenham o objetivo de estabelecerem-se como ciências 

monotéticas universais, não podemos perder de vista o seu caráter local. Elas surgem em 

locais específicos do globo para responder a questões e interesses que são locais e são 

impostas aos colonizados. Como nos lembra na apresentação da edição em português do livro 

“A colonialidade do saber” Carlos Walter Porto-Gonçalves: 

 

 

A Colonialidade do Saber nos revela, ainda, que, para além do legado 
de desigualdade e injustiça sociais profundos do colonialismo e do 
imperialismo, já assinalados pela teoria da dependência e outras, há 
um legado epistemológico do eurocentrismo que nos impede de 
compreender o mundo a partir do próprio mundo em que vivemos e 
das epistemes que lhes são próprias. (LANDER, 2005, p. 3) 
 

 

Ao tratar da colonialidade, Mignolo (2005) apresenta como a identidade latino-

americana é construída a partir do imaginário sobre os povos originários como primitivos e a 

necessidade de torná-los seres humanos. O autor argumenta que a construção da identidade 

eurocêntrica só é possível a partir do contraste com o outro e a sua classificação hierárquica. 

Assim, os valores, a língua, o conhecimento científico são impostos aos povos não europeus 

como forma de civilizá-los.  

 

Talvez o principal questionamento à colonialidade do saber aparece no final do século 

XX, fundamente no Brasil após os trabalhos de Paulo Freire. Ganha espaço nas teorias e 



 

práticas educacionais a perspectiva da educação popular5. Um de seus grandes pensadores na 

atual conjuntura é Arroyo. Ao iniciar suas reflexões sobre as mudanças pedagógicas 

orientadas pela diversidade de coletivos organizados, especialmente os grupos populares, 

Arroyo (2012) recupera Hobsbawn (2002) para nos lembrar que a tomada de consciência das 

populações primitivas tornou o século XX o mais revolucionário da história. Arroyo (2003; 

2012a; 2012b) passa a estudar o impacto desta tomada de consciência política dos grupos 

populares para as teorias e práticas educacionais, questiona seus processos de formação, 

afirmação, incorporação à escola, resistência e processos pedagógicos. Se toda reflexão sobre 

o universo social e pedagógico está enraizado nas relações políticas e nas experiências sociais 

em que são produzidas, o pensar sobre as mudanças nestas relações e experiências é 

fundamental para refletirmos como as ações coletivas desenvolvidas com os novos espaços 

promovidos podem impactar o pensamento educacional e a formação de uma esfera pública. 

 

Os processos educacionais e os processos sociais mais abrangentes estão intimamente 

ligados. Uma reforma significativa da educação só ocorre quando se destrói as determinações 

estruturais da sociedade como um todo. Sistemas de reprodução tem uma lógica global e desta 

maneira é que devem ser entendidos na sua relação com qualquer modelo educacional que 

seja concebido. Uma educação emancipatória obrigatoriamente deverá romper com toda a 

lógica do capital para que possa ser entendida como uma alternativa educacional 

significativamente diferente (MÉSZÁROS, 2008). Esta educação emancipatória passa pelos 

elementos fundamentais da educação tal como o desenvolvimento de um pensamento crítico 

capaz de contribuir para o desmanche da cultura de dominação introjetada nos indivíduos e 

grupos. Como movimento cultural, ético e político a educação popular pressupõe a 

constituição do sujeito popular em um sujeito de saber e poder capaz de construir 

coletivamente alternativas populares profundamente libertadoras, contrarias a todo tipo de 

dominação (DIAZ, 2011).  

 

O domínio do capital só é possível quando educação é entendida como uma questão de 

“internalização” pelos indivíduos “da legitimidade da posição que lhes foi atribuída na 

                                                 
5 A educação popular é [...] “uma prática educativa e uma proposta pedagógica que se situa dentro e diante dos 
conflitos históricos das sociedades latino-americanas. Ela surge como uma manifestação que questiona a ordem 
de quem sabe e quem não sabe, quem ensina e aprende, de quem manda e quem obedece. Palavras como 
conscientização, libertação, empoderamento, humanização e emancipação, em lugares e tempos diferentes, 
procuram nomear os fins dessa educação. Estes dizem respeito ao destino da sociedade e ao tipo de mundo que 
pretendemos construir.” (STRECK, 2014) 
 



 

hierarquia social, juntamente com suas expectativas ‘adequadas’ e as formas de conduta 

‘certas’, mais ou menos explicitamente estipuladas nesse terreno” (MÉSZÁROS, 2008, 44). 

Desta forma, podemos entender melhor a função das instituições formais de educação. A 

educação formal deve produzir dentro da sociedade do capital tanta conformidade ou 

consenso quanto for capaz, a partir dos seus próprios limites institucionalizados e legalmente 

sancionados. Estes elementos são sem dúvida presentes nos conflitos que se estabelecem na 

atual conjuntura. 

 

O que seria então aprendizado? Este aprendizado contribui nos nossos modelos de 

sociedade para transformar em realidade o ideal da emancipação humana? O aprendizado é 

entendido como a nossa própria vida, o que fazemos com este aprendizado depende do quão 

somos capazes de nos tornar conscientes desse processo de aprendizagem, no sentido amplo e 

“paracelsiano” do termo de forma a maximizar o melhor e a minimizar o pior. Como afirma 

Mészáros, recuperando o pensamento gramsciano, todo ser humano contribui, de uma forma 

ou de outra, para a formação de uma concepção de mundo predominante. O caráter consciente 

ou não do nosso aprendizado nos faria contribuir em categorias contrastantes da 

“manutenção” e / ou da “mudança”. Sendo assim, os indivíduos tem papel fundamental na 

história, eles não são apenas objetos ou vítimas das estruturas mas elementos essências na 

dinâmica de nossas sociedades. A modificação de forma duradoura de uma dada concepção 

de mundo passa fundamentalmente pela forma como modificamos o modo de internalização 

do modelo historicamente prevalecente. As aspirações emancipadoras presentes na educação 

formal só seriam realizáveis com o entendimento dos processos educativos mais abrangentes 

como “a nossa própria vida” o que nos obriga a trabalhar como práticas educacionais mais 

abrangentes.  

 

Ainda que considerando o seu grande pessimismo quanto à possibilidade de reformas 

em nossas sociedades capitalistas a leitura de Mészáros nos traz contribuições essenciais para 

o entendimento de duas questões destacadas no início deste texto e que devem ser 

imediatamente inseridas em qualquer discussão sobre o que fazer com a educação formal em 

nossos países. O que é educar e para onde queremos seguir com nossos modelos educativos? 

Sem respondermos a estas questões, qualquer debate sobre política educacional já é fadado ao 

fracasso na medida em que não consegue conceber educação coma a nossa própria vida e de 

nossas coletividades. 

 



 

 

A sociedade em rede e formação de uma esfera pública 
 
 

 
As experiências educativas dos movimentos sociais e de ações coletivas 

representativas de grupos tradicionalmente identificados como explorados encontram nas 

propostas de educação popular seu mais amplo e radical questionamento ao fazer pedagógico 

tradicional, promovendo uma verdadeira resistência epistemológica. Nas sociedades 

modernas a vivência da cidadania está diretamente ligada à atuação destes coletivos. 

Elementos como a dimensão da organização política, da cultura política, da dimensão espacial 

e da humanização das possibilidades de viver são elementos educativos indissociáveis das 

práticas dos movimentos sociais (cf. ALMEIDA, 2010; ARROYO, 2003; ARROYO, 2012; 

GOHN, 2009). Contudo, várias transformações sociais, tecnológicas, econômicas e culturais 

se uniram para dar forma a uma nova configuração da sociedade e de suas principais 

instituições. Fundamentalmente, as crises econômicas e as revoluções tecnológicas têm 

alterado profundamente a vida cotidiana das pessoas e construído a sociedade em rede 

(CASTELLS, 1999). Quando observamos as ações coletivas desenvolvidas no novo milênio 

observamos claramente a importância das crises econômicas e das revoluções tecnológicas em 

suas mobilizações. No momento em que observamos várias vezes as novas tecnologias 

levando os grupos populares a novas formas de marginalização através do analfabetismo 

digital (BARBOSA, 2011) podemos reconhecer nestes grupos o mesmo papel de 

desobediência epistemológica? Estamos em um momento em que as mobilizações se dão 

independentemente das tradicionais formas de organização da sociedade civil? 

 

A tecnologia não é um fim em si mesma, mas meio para consecução de objetivos. As 

diversas sociedades a utilizam em um determinado contexto histórico e institucional e com 

interesses específicos. O acesso à informação é um elemento fundamental para a globalização 

e, como em outros eixos como o político e o econômico, opõe globalizados e globalizadores 

em um processo de manutenção da exclusão social que se renova com as novas tecnologias 

promovendo novas formas de exclusão e dominação. A exclusão das novas tecnologias leva 

os grupos populares a novas formas de marginalização através do analfabetismo digital e, 

como tal ferramenta de manutenção das formas de dominação (BARBOSA, 2010).  

 



 

O analfabetismo digital dos setores mais explorados e dominados se coloca como um 

desafio para a consolidação da democracia. No Brasil, a Fundação Getulio Vargas – FGV, 

através dos microdados do Censo de 2010 elaborou o Mapa da Inclusão Digital - MID em 

2012 procurou apresentar diferenças no acesso a tecnologia digital, sua qualidade, seu uso e 

seus retornos. De acordo com o MID, elementos como acesso aos computadores, à internet, 

domínio da tecnologia e da navegação na internet demonstram enormes desigualdades entre 

os estados e regiões brasileiras, os estados do nordeste e norte apresentam índices 

comparáveis aos países centro-africanos e o Distrito Federal e os Estados do Sul e Sudeste 

tem nas suas principais cidades índices semelhantes aos norte-americanos e europeus. Sobre o 

acesso domiciliar aos computadores por parte da população que frequenta a escola, por 

exemplo, enquanto encontrava-se no Distrito Federal 68,99% da população com computador e 

60,75 com acesso à internet, no Piauí apenas 17,41% da população possuía computador e 

12,56% tinham acesso à internet. No Maranhão os índices são ainda mais baixos 13,61% da 

população com computador e 9,59% com acesso à internet. No Maranhão e no Piauí, estados 

com os piores índices de acesso, várias cidades não possuíam nenhuma residência com acesso 

a internet.  

 

As redes de movimentos sociais, embutidas no contexto de organização virtual, 

implementam uma nova e mais versátil forma de movimentação social; transpõem fronteiras 

territoriais, temporais e sociais, conseguindo abranger temas de interesse dos mais variados 

setores da comunidade utilizando todo o potencial das formas de ação comunicativa 

habermasiana como forma de descolonização do mundo da vida, pois “os novos conflitos e os 

movimentos sociais conexos derivam de problemas que podem ser resolvidos apenas por 

meio de uma reconquista do mundo da vida pela razão comunicativa e por transmutações 

concomitantes na ordem normativa da vida diária” (GIDDENS, 2001, p. 266). 

 

Possibilidades de reconquista do mundo da vida e de empoderamento de grupos 

sociais marginalizados com uso de novas tecnológicas tiveram seu auge nas recentes 

mobilizações populares. Às onze horas e trinta minutos do dia 17 de dezembro de 2010, 

diante de um prédio do governo da Tunísia na cidade de Sidi Bouzid, Mohamed Bouazizi, 

vendedor ambulante de 26 anos põe fogo em seu próprio corpo e dá o seu último grito de 

protesto contra os constantes confiscos em sua banca de frutas pela polícia local após sua 

recusa de pagamento de propina. Este vídeo circulou pela internet e motivou vários outros 

suicídios e outras formas de protesto ao governo em toda a Tunísia. Era o início de uma série 



 

de ações desenvolvidas em vários países de pessoas que não confiavam mais nas instituições 

tradicionais e buscavam novas formas de participação na vida política. Revoluções no Egito, a 

Primavera Árabe, a Revolução das panelas na Islândia, os indignados contra o arrocho 

econômico na Espanha, os movimentos Occupy nos Estados Unidos, os gritos de que o Brasil 

acordou na jornada de julho de 2013. Em comum nestas ações a ocupação do espaço público 

urbano, a criação de tempo e de espaço próprios, ausência de lideranças e de programas, 

aspecto ao mesmo tempo local e global. Tudo isso possibilitado pelo o uso das novas 

tecnologias e, em especial, da internet e de suas redes sociais na mobilização dos atores 

(CASTELLS, 2013). 

 

Estes acontecimentos levaram a ampliação do debate sobre a participação política dos 

cidadãos e ao papel dos movimentos sociais na sociedade do século XXI. As ações coletivas 

desenvolvidas a partir da problemática dos antagonismos entre as classes sociais deram lugar 

a reivindicações por reconhecimento e por resolução de problemas sociais enquanto eixos 

centralizadores das lutas sociais no decorrer do século XX. Ainda que reconhecendo os fluxos 

e refluxos dos movimentos sociais, o seu repertório de ações demarca interesses, identidades, 

subjetividades e projetos de grupos sociais específicos que impactam diretamente nos avanços 

democráticos e nas conquistas de justiça social (GOHN, 2010; GOHN 2011; SCHERER-

WARREN, 2006).  

 

Contudo, a desobediência epistemólogica faz com que apresentemos uma série de 

desafios teóricos a serem resolvidos. Se vemos ao final do século XX e início do século XXI 

um profundo questionamento ao fazer científico estabelecido de maneira profundamente 

fragmentada, estes questionamentos se colocam ainda mais ao nos depararmos com os 

fenômenos sociais presentes na sociedade em rede. O ciberativismo e as novas formas de uso 

da tecnologia para a concretização de ações coletivas e como nova forma de sociabilidade nos 

colocam uma importante questão. As novas formas de ações coletivas características da 

sociedade em rede podem ser entendidas como geradoras de novas epistemes?  

 

A ligação de mobilizações da sociedade civil a competência tecnológica em um 

ambiente de exclusão digital é um dos elementos que pretendo aprofundar a analise no 

decorrer da pesquisa de doutorado da qual este artigo é resultado. O que fica demonstrado até 

o momento após as primeiras leituras é a centralidade da geração tecnológica nas novas 

formas de mobilização. Duas das principais estratégias usadas nas novas formas de 



 

mobilização têm claramente características a serem destacadas nos movimentos juvenis: o uso 

das tecnologias e a desobediência civil. Vê-se ainda dentre os jovens ainda mais presentes os 

elementos de mudança de comportamento e de ampliação dos temas de debate na esfera 

pública.  

 

O uso de novas tecnologias, a ampliação dos sujeitos presentes na arena política e a 

alteração em sua forma de participação e organização (agora em redes), as alterações no papel 

do Estado, a multiplicação de ONG’s, a captura de sujeitos sociais e políticos por instituições 

estatais colocam desafios para a organização dos movimentos sociais que não podem ser 

desvinculadas das suas formas de ação coletiva e de suas formas de arregimentação de novos 

integrantes. Dentro desta nova gramática histórica não é possível desvincular os desafios da 

pós-modernidade e participação juvenil dos ideais clássicos dos movimentos sociais de luta, 

rebeldia, inconformismo e de agentes das principais mudanças sociais na era da internet. 

 

 

Referências bibliográficas 
 
 
ALMEIDA, Maria de Lourdes P.; JEZINE, Edineide. (orgs) Educação e movimentos 
sociais: novos olhares. 2. ed. Campinas, SP: Editora Alínea, 2010. 
 
ARROYO, Miguel G. Os movimentos sociais reeducam a educação. In: Educação popular, 
movimentos sociais e formação de professores: outras questões, outros diálogos. Maria 
Soares de Alvarenga [et al.] (orgs) – Rio de Janeiro: Ed. UERJ, 2012a. p. 29-46. 
 
_____________. Outros Sujeitos, Outras Pedagogias. Petrópolis, RJ: Vozes, 2012b. 
 
_____________. Pedagogias em movimento – o que temos a aprender dos Movimentos 
Sociais. In. Currículo sem Fronteiras. v.3, n.1, pp. 28-49, jan/jun 2003. 
 
AVRITZER, Leonardo; MELUCCI, Alberto, Complexidade, Pluralismo Cultural e 
Democracia – In: Social Sciences Information, 2001. p. 01 a 14. 
 
BARBOSA, Alexandre de Freitas. O Mundo Globalizado. Política, Sociedade e economia. 
São Paulo: Contexto, 2001 (Coleção Repensando a História). 
 
BOBBIO, Norberto. Teoria Geral da Política: a filosofia política e as lições dos clássicos. 
Rio de Janeiro: Elvier, 2000. 
 
BRANDÃO, Carlos Rogrigues. O que é educação popular. São Paulo: Brasiliense, 2006. 
 



 

CASTELLS, Manuel. A sociedade em rede. Tradução Roneide Venancio Majer; atualização 
para 6ª edição: Jussara Simões. – (A era da informação: economia, sociedade e cultura; v.1) 
São Paulo: Paz e Terra, 1999.  
 
_______________. Redes de indignação e esperança: movimentos sociais na era da 
internet. Tradução Carlos Alberto Medeiros. – 1 ed. – Rio de Janeiro: Zahar, 2013. 
 
DÍAZ, Ariel Dacal (org.). Educar en y para la liberdad: el desafio de la educacion 
popular. La Havana: Editorial Caminos, 2011. 
 
FRASER, Nancy. Social Justice in the Age of Identity Politics: Redistribution, Recognition, 
and Participation. In: FRASER, Nancy; HONNETH, Axel. Redistribution  or Recognition? 
A political-philosofical exchange. London and New York: Verso. 2003.  
  
__________, Nancy. Da redistribuição ao reconhecimento? Dilemas da justiça na era pós-
socialista. IN: SOUZA, Jesse (org.) Democracia Hoje. Novos desafios da teoria 
demomocrática contemporânea. UNB, 2004.  
 
GOHN, Maria da Glória. História dos movimentos e lutas sociais: a construção da 
cidadania dos brasileiros. São Paulo: Edições Loyola, 1997. 
 
___________, Movimentos Sociais e Educação. 7ª ed.- São Paulo: Cortez, 2009. Coleção 
Questões da Nossa Época; v. 5. 
 
______________ (org.). Movimentos sociais no início do século XXI: antigos e novos 
atores sociais. 5.ed. – Petrópolis, RJ: Vozes, 2011. 
 
______________. Novas Teorias dos Movimentos Sociais. São Paulo. Loyola, 2010. 
 
GIDDENS, Antony. Razão sem revolução? Teoria da ação comunicativa, de Habermas. In. 
GIDDENS, Antony. Em defesa da sociologia. Ensaios, interpretações, e tréplicas. 
Tradução Roneide Venancio Majer, Klauss Brandini Gerhardt, - São Paulo: Editora UNESP, 
2001. p. 245-277. 
 
GUEDES, Éllida . Espaço público contemporâneo: pluralidade de vozes e interesses. BOCC. 
Biblioteca Online de Ciências da Comunicação, v. 1, p. 1-16, 2010 Disponível em: 
http://www.bocc.ubi.pt/pag/guedes-ellida-espaco-publico-contemporaneo.pdf 
 
HABERMAS, Jürgen. Teoria do agir comunicativo. Tradução Flávio Beno Siebeneichle.  
São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2012. 
 
HERSCHMANN, Micael. O funk e o hip hop invadem a cena. Rio de Janeiro: Editora 
UFMG, 2000. 
 
HONNETH, Axel. Luta por Reconhecimento: a gramática moral dos conflitos sociais. 
São Paulo: Editora 34, 2003.  
 
LANDER, Edgardo (org.). A colonialidade do saber: eurocentrismo e ciências sociais. 
Perspectivas latinoamericanas. Colección Sur Sur, CLACSO, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, Argentina. setembro 2005. 



 

 
MÉSZÁROS, István. A educação para além do capital. Trad. Isa Tavares. – 2ª ed. – São 
Paulo: Boitempo, 2008. 
 
MIGNOLO, Walter D. A colonialidade de cabo a rabo: o hemisfério ocidental no horizonte 
conceitual da Modernidade. In: A colonialidade do saber: eurocentrismo e ciências sociais. 
Perspectivas latinoamericanas. Edgardo Lander (org). Colección Sur Sur, CLACSO, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, Argentina. setembro 2005. 
 
NERI, Marcelo. (coord.) Mapa da inclusão digital. – Rio de Janeiro: FGV, CPS, 2012. 
 
PUTNAM, Robert D. Comunidade e Democracia: a experiência da Itália moderna. Rio de 
Janeiro: editora Fundação Getúlio Vargas,1996. 
 
REESE-SCHAFER, Walter. Compreender Habermas / Walter Reese-Schãfer;tradução de 
Vilmar Schneider.4. ed. - RJ: Vozes, 2012. 
 
RIGITANO, Maria Eugênia C. Redes e Ciberativismo: Notas para análise do centro de mídia 
independente. I Seminário Interno do Grupo de Pesquisa em Cibercidades, FACOM-UFBA. 
Outubro de 2003. Disponível em: www.bocc.ubi.pt/pag/rigitano-eugenia-redes-e-
ciberativismo.pdf . 
 
SANTOS, Boaventura de Souza, (org). Democratizar a democracia: os caminhos da 
democracia participativa. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2002 
 
SCHERER-WARREN, Ilse. Das mobilizações às redes de movimentos sociais. Sociedade e 
Estado, Brasília, v. 21, n.1, p. 109-130, jan./abr. 2006. 
 
SILVA, Tomaz Tadeu (org.). Identidade e Diferença: a perspectiva dos estudos culturais, 
Petrópolis, Editora Vozes, 2000. 
 
SOMMERS, Margareth. “Citizenship and the Place of the Public Sphere: Law, Community, 
and Political Culture in the Transition to Democracy.” American Sociological Review, Vol. 
58, nº. 5 (Oct., 1993), pp. 587-620. 
 
STRECK, Danilo et al. Educação popular e docência. São Paulo: Cortez, 2014. 
 
SZTOMPKA, Piotz. Os movimentos sociais como forças de mudança. In. SZTOMPKA, 
Piotz. A sociologia da mudança social. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2005.  
 
TAYLOR, Charles. El Multiculturalismo Y “La Política del Reconocimiento”, Ensayo de 
Taylor, Mexico: Fondo de Cultura Economica, 1992, pp. 42-107.  
 
WALLERSTEIN, Immanuel. Análisis del sistemas-mundo. Una introducción, México 
D.F., Siglo XXI Editores, 2006.  
 
 

 

 


