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A irracionalidade da racionalidade  tem produzido um impacto 

desumano 

Isso promove ou o conformismo, a passividade, a desesperança; ou 

reações de contraposição 

 Aspectos que contribuem para identificar um movimento social: a 

existência de um conflito; a consciência da situação de opressão que 

está relacionada intimamente à perspectiva de manutenção ou 

conservação; a existência de relações de poder e ação coletiva 

organizado com objetivos comuns. 



 Movimentos sociais classistas são “aqueles de representação de 

classes com lutas sociais oriundas das condições materiais e, por 

interesses econômicos” e os populares “aqueles no interior dos 

quais não há luta de classes”. 

 Não consideramos classistas e não classistas, por si só mais ou 

menos importantes, uns em relação a outros.

 Movimentos rebeldes ou reformistas:  lutam para ganhar mais 

dentro da própria estrutura da sociedade e revolucionários

aqueles que têm projeto estratégico para superar a atual estrutura 

social.



Ao analisarmos os movimentos sociais latino-americanos devemos 

considerar as seguintes variáveis:

 direcionalidade (fins, historicidade);

 motivações;

 acesso a recursos externos;

 estrutura interna 

 nível de centralização (identidade/organização);

 mecanismos de coordenação (redes/hierarquias);

 condições sociais e ambiente interativo.

 Os movimentos sociais são compostos pelos seguintes elementos : 

projeto, ideologia e organização 



 Os movimentos sociais sempre fizeram parte da história da 

humanidade

 Início do século XVIII - introdução da maquinaria moderna na 

produção e  uso de novas fontes de força =  trabalhadores  

submetidos a  situação desumana (isso incluía mais de 14 horas 

diárias de trabalho, locais insalubres, exploração crianças e 

mulheres, baixos salários, acidentes, má alimentação, uso 

punições)

 Trabalhadores reagiram: com greves ou quebrando as máquinas. 

Para combater a reação dos trabalhadores, em 1769, a Inglaterra, 

por exemplo, criou a pena de morte para quem quebrasse as 

máquinas. Houve proibição para a manifestação dos trabalhadores 

que foram reprimidos. Apesar disso, os trabalhadores continuaram a 

se organizar, mesmo que clandestinamente.



 1847 a Liga Comunista (dela resultou o Manifesto do Partido 

Comunista, escrito por Marx e Engels) discutiu os fundamentos da luta 

operária e o papel do Estado nesse processo, bem como sua tomada 

pelo proletariado. 

 Gradativamente o movimento operário foi se organizando em âmbito 

internacional 

 01/05/1886 - várias manifestações de rua nos EUA que foram 

reprimidas pela polícia, tendo como conseqüência dezenas de feridos 

e mortos. Por isso, esse dia foi consagrado como data dos 

trabalhadores pelo Congresso de Bruxelas em 1891.

 Em 1917, com a revolução russa os operários tornaram-se ameaça 

real e isso somou-se à crise de 20 que também representou ameaça 

ao sistema capitalista.



 No Brasil, o movimento operário e sindical também esteve/está 

muito presente. No período do Brasil colônia os movimentos sociais 

representavam, em geral, a contraposição da classe dominante 

brasileira ao mando da classe dominante portuguesa e eram 

articulados no sentido de acomodar, os interesses das elites locais 

e da Inglaterra

 Um dos primeiros movimentos que se caracterizou por uma grande 

participação popular foi a Conjuração dos Alfaiates, em 1798, na 

Bahia, pelo qual se propunha o fim da sociedade escravocrata e de 

todos os privilégios de classe 



 Ganharam força na história brasileira os movimentos sociais de luta 

pela terra. Muitos foram os conflitos sangrentos decorrentes da luta 

pela terra. Exemplos disso são:  Canudos (1893-1897); Contestado 

(1912-1916); Guerrilha do Araguaia (1975); Massacre de Eldorado 

dos Carajás (1996), dentre outros. Nesse processo foram criados 

três grandes movimentos que lutavam pela reforma agrária: Ultab 

(União de Lavradores e Trabalhadores Agrícolas do Brasil), as Ligas 

Camponesas e o Master (Movimento dos Agricultores Sem Terra). 



 O movimento operário ganhou importância significativa no Brasil a 

partir de uma greve realizada pelos trabalhadores gráficos do Rio 

de Janeiro em 1858.  Os trabalhadores foram se organizando e logo 

no início do século foram criados os primeiros sindicatos 

 Precisamos compreender a influência dos trabalhadores europeus 

no processo de organização dos trabalhadores no Brasil, a partir do 

entendimento de que a revolução industrial, iniciou naquele 

continente já no final do século XVIII, com a invenção da máquina a 

vapor  que contribuiu para excluir muitos trabalhadores do processo 

formal de trabalho.

 Além dos movimentos anti-escravistas, de luta pela terra e do  

movimento operário, teve importância também o movimento 

estudantil 



 As mudanças nas relações de produção do modelo capitalista 
tiveram como conseqüências a modernização dos meios de 
transporte, de comunicação, a exploração irracional do meio 
ambiente, a derrubada das barreiras nacionais, dentre outras e isso 
provocou desde a destruição do meio ambiente até precárias 
condições de trabalho, bem como alterações culturais. 

 Essas transformações provocaram reações de confronto e 
indignação, lutas em defesa do meio ambiente, das etnias 
desvalorizadas. 

 Constituiu-se o chamado terceiro setor, que hoje representa a 
institucionalização de vários movimentos sociais, que muitas vezes 
está articulado ao capital, numa perspectiva reformista 

 Que movimento social é articulado, hoje? Há a satanização dos 
movimentos sociais pela mídia


