Filosofia/Sociolgia
Movimentos sociais
Resumo

De uma forma simples, o conceito de movimento social se refere à ação coletiva de um grupo
organizado que possui o objetivo de alcançar mudanças sociais através de reivindicações, que podem ser
voltadas para causas políticas, trabalhistas ou identitárias. Os movimentos sociais buscam mudança, às
vezes até a transformação completa de um cenário hostil a um determinado grupo ou classe social, tornandose porta-voz de um grupo de pessoas que, em muitos casos, encontram-se nesta situação por séculos.
Neste sentido, a existência dos movimentos sociais é de fundamental importância para a sociedade
civil enquanto meio de manifestação e reivindicação, possibilitando que os cidadãos sejam ouvidos, ou que
pelo menos tentem. Podemos citar como alguns exemplos de movimentos o da causa operária, o movimento
negro (contra racismo e segregação racial), o movimento estudantil, o movimento de trabalhadores do campo,
movimento feminista, movimentos ambientalistas, da luta contra a homofobia, separatistas, movimentos
marxistas, socialista, comunista, entre outros. Alguns destes movimentos possuem atuação centralizada em
algumas regiões (como no caso de movimentos separatistas na Europa). Outros, porém, com a expansão do
processo de globalização (tanto do ponto de vista econômico como cultural) e disseminação de meios de
comunicação e veiculação da informação, rompem fronteiras geográficas em razão da natureza de suas
causas, ganhando adeptos por todo o mundo, a exemplo do Greenpeace, movimento ambientalista de forte
atuação internacional.
Os movimentos sociais exigem muita organização e dedicação, o que demanda a mobilização de
recursos e pessoas que se comprometam com a causa. Os movimentos sociais não se limitam a
manifestações públicas esporádicas, são organizações que insistentemente atuam para atingir seus
objetivos, o que significa haver uma luta constante e a longo prazo dependendo da natureza da causa. Dito
de outra forma, os movimentos sociais possuem uma ação organizada de caráter permanente, sempre
lutando por diferentes ideais, diferentes demandas.
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Exercícios
1.

2.

Os movimentos sociais têm como uma de suas características surgir de um princípio norteador e um
problema social, que orientam o projeto coletivo dos envolvidos.
Assinale a alternativa que contém o princípio norteador comum dos movimentos brasileiros, Revolta
de Porecatu no Paraná (1950-1951), Ligas Camponesas (1954-1964) e Movimento dos Trabalhadores
Rurais sem Terra (1984):
a)

Organizar o agronegócio, modernizando as relações capitalistas no campo através da
incorporação dos trabalhadores rurais.

b)

Conservar as relações patriarcais no latifúndio, mas modernizando as relações de produção
baseadas no trabalho assalariado.

c)

Articular os sindicatos de trabalhadores rurais e de proprietários de terras, formando cooperativas
sem alterar a estrutura fundiária do país.

d)

Transformar a estrutura fundiária do país, fortalecendo os grandes proprietários a partir da
coalizão com os médios e pequenos no sentido de ofertarem mais postos de trabalho em suas
propriedades.

e)

Realizar a reforma agrária alterando a secular estrutura latifundiária, distribuindo terra para
famílias de trabalhadores rurais.

Leia o trecho a seguir.
“Dezenas de milhares de pessoas marcharam, dia 1 de Abril [2006], pela ponte de Brooklyn até a baixa
de Manhattan, exigindo respeito e legalização para os cerca de 12 milhões de trabalhadores imigrantes
não documentados. Esta foi a última iniciativa de uma onda de manifestações de massas que varreram
o país, de San Diego a Boston, desde que foi aprovada na Câmara dos Representantes, no passado dia
16 de dezembro, a xenófoba lei HR-4437.”
Disponível em http://.galizacig.com/index.html. Acesso em 19 out. 2007.

A partir desse trecho, podemos perceber a articulação e a organização de imigrantes para exigirem
alguns direitos. Sob a ótica dos movimentos sociais, é CORRETO afirmar que
a)

a reivindicação por direito ao trabalho, entre outros, pode promover a ação coletiva e propiciar a
articulação de interesses diversos de imigrantes em uma única bandeira de luta, capaz de dar-Ihe
alguma unidade, característica necessária a um movimento social.

b)

a organização e a manifestação desses imigrantes não podem constituir um movimento social,
pois esses imigrantes estão em situação ilegal.

c)

na luta por cidadania, a problemática de trabalhadores imigrantes traz à tona a incapacidade de
os movimentos sociais lidarem com a relação entre diferença cultural, necessidade de mão de
obra para um mercado globalizado e criação de novos direitos.

d)

frente a demandas diversas, os movimentos sociais são inviabilizados, pois a homogeneidade é
característica indispensável à unidade de qualquer movimento.
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3.

Leia o texto a seguir.
Com vestidos de noivas e ternos, três casais gays [...] se apresentaram nesta quarta-feira no cartório
de registro civil de Montevidéu para uma simulação de casamento, no lançamento de uma campanha
em favor do casamento homossexual.
(Folha de S. Paulo, 19 maio 2010, Caderno Mundo. Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/fsp>. Acesso em: 19 maio
2010.)

Com base no texto e nos conhecimentos sobre os novos movimentos sociais, considere as afirmativas
a seguir.
I.

Desde a segunda metade do século XX, o Ocidente vivencia a explosão de variados movimentos
sociais cujo eixo são as políticas identitárias.

II.

Movimentos sociais são expressão de demandas do cotidiano que se transformam em
reivindicações coletivas para a ampliação dos direitos de cidadania.

III. O que diferencia o movimento gay em relação ao antigo movimento operário é a negação da
instância política enquanto elemento mediador da ação reivindicativa.
IV. Dentre as condições para a existência de movimentos sociais está o respeito aos valores morais
tradicionais, como a aceitação da união heterossexual e a negação da homossexual.
Assinale a alternativa correta.
a)

Somente as afirmativas I e II são corretas.

b)

Somente as afirmativas I e IV são corretas.

c)

Somente as afirmativas III e IV são corretas.

d)

Somente as afirmativas I, II e III são corretas.

e)

Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.
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4.

"Neste maio de 2014, o sujeito dominante das manifestações coletivas tem cara, nome e até endereço.
Não usa máscara porque ele é a própria máscara. São entidades sindicais e corporativas, as das
reivindicações previsíveis e compreensíveis. Não raro são cúmplices do que questionam, como os
desmandos que culminam na inflação alta, na corrosão dos salários, nas carências que não são as do
catálogo do Fome Zero. Em 2013, o povo supostamente manso, diluído no sistema de cooptações que
enquadrou a sociedade inteira nas conveniências do poder e do partido que governa, deu o primeiro
aviso que mansidão tem limite. A surpresa é que, em 2014, a forma é outra, mas o recado é o mesmo:
a cumplicidade tem seu dia de basta."
MARTINS, J. S. O variável humor das ruas. In: O Estado de S. Paulo, Caderno Geral, 24 maio 2014.

De acordo com as teorias sociológicas sobre movimentos sociais e participação política e com base
no texto acima, assinale o que for correto:
(01) O Movimento do Passe Livre, que ganhou as ruas de várias cidades brasileiras em 2013, não era
legítimo e, por isso, os sindicatos tomaram a frente nas negociações em 2014.
(02) Tanto as manifestações de entidades sindicais e corporativas como as manifestações populares
são expressões coletivas e políticas legítimas.
(04) Em sociedades democráticas, mesmo que os governos recebam apoio popular, não significa que
os movimentos sociais e populares devam abandonar as manifestações públicas de suas críticas
e insatisfações.
(08) O Programa Fome Zero solucionou os problemas sociais do Brasil e, por isso, não há necessidade
de manifestação dos movimentos sociais e populares.
(16) Aqueles sindicatos que apoiaram candidatos que foram eleitos nas eleições presidenciais não têm
direito de se manifestar criticamente em relação às decisões do governo atual.
Soma: (

5.

)

Sobre o tema movimentos sociais e participação política, assinale o que for correto.
(01) Os movimentos sociais exercem papel importante na tarefa de exigir do Estado o reconhecimento
de direitos de grupos minoritários e a redistribuição de recursos econômicos que minimizem as
injustiças sociais.
(02) Movimentos sociais e partidos políticos têm a mesma tarefa na ordem democrática. Ambos
disputam o poder e o controle do Estado.
(04) Os movimentos sociais, por mais distintas que sejam as suas reivindicações, utilizam todos um
mesmo repertório, ou seja, as mesmas práticas de ação.
(08) Mobilizações com ajuda da internet são formas de ativismo que escapam das formas legítimas
de participação reconhecidas nas sociedades democráticas.
(16) O voto constitui o único instrumento legítimo de participação política nas democracias
representativas.
Soma: (

)
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6.

Leia o texto a seguir:
Tendo em vista que um dos principais sujeitos da sociedade civil organizada são os movimentos
sociais, é importante registrar que os movimentos pela educação têm caráter histórico, são
processuais e ocorrem, portanto, dentro e fora de escolas e em outros espaços institucionais. As lutas
pela educação envolvem a luta por direitos e são parte da construção da cidadania. Movimentos sociais
pela educação abrangem questões tanto de conteúdo escolar quanto de gênero, etnia, nacionalidade,
religiões, portadores de necessidades especiais, meio ambiente, qualidade de vida, paz, direitos
humanos, direitos culturais etc. Esses movimentos são fontes e agências de produção de saberes.
Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-40362006000100003 Acesso em: junho 2015.

A Educação é considerada um aspecto integrador do indivíduo com o grupo social e funciona como um
instrumento de transmissão do patrimônio cultural de uma sociedade. No texto, a forma de
transmissão da educação é denominada de

7.

a)

Revolucionária.

b)

Sistemática.

c)

Burocrática.

d)

Informal.

e)

Isolada.

O vídeo Kony 2012 tornou-se o maior sucesso da história virtual, independente da polêmica causada
por ele. Em seis dias, atingiu a espantosa soma de 100 milhões de espectadores, aproximadamente.
No primeiro dia na internet, o vídeo foi visto por aproximadamente 100.000 visitantes.
PETRY, A. O mocinho vai prender o bandido... e 100 milhões de jovens querem ver. Veja, ano 45, n. 12, 2.261. ed. 21 mar.
2012. Adaptado.

A internet revelou-se um poderoso instrumento para a ação política de ONGs e de movimentos sociais.
A respeito das formas de expressão de necessidades coletivas no mundo globalizado, assinale a
alternativa correta.
a)

As ONGs e os novos movimentos sociais têm como característica comum a construção de
estruturas hierarquizadas e rígidas para a realização das lutas coletivas.

b)

Como toda luta política, a conquista do poder de Estado é o referencial a partir do qual se
constroem as ações das novas reivindicações coletivas de ONGs e movimentos sociais.

c)

Demandas ligadas ao trabalho perderam sua importância para as novas lutas coletivas expressas
pelas ONGs e pelos recentes movimentos sociais.

d)

Nas novas lutas coletivas há o predomínio dos novos sujeitos sociais, os grupos sociologicamente
minoritários, com um projeto definido e uniforme de construção da sociedade.

e)

O ativismo de ONGs e de movimentos sociais nas redes virtuais diversifica as agendas políticas e
as práticas que buscam inovar o modo de fazer política.
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8.

Que tipo de movimento social está retratado na foto a seguir?

Disponível em: <http://ame-sua-missao.blogspot.com/2011/03/jornada-de-lutas-em-recife-cobra.html>. Acesso em: 8 ago.
2011.

9.

a)

Regressivo.

b)

Reformista.

c)

Progressista.

d)

Migratório.

e)

Conservacionista.

Assinale o que for correto sobre a temática dos movimentos sociais.
(01) Os movimentos sociais são ações coletivas que visam ao confronto político, objetivando mudar
ou manter uma situação.
(02) Os camponeses, os negros, os jovens e as mulheres estão entre os vários grupos de sujeitos
históricos que realizam movimentos de resistência.
(04) O movimento zapatista não pode ser classificado como um movimento social, pois suas ações
são pontuais, restritas à luta contra um acordo de livre comércio da América do Norte.
(08) A organização dos movimentos sociais pode ser local, regional, nacional ou internacional e está
relacionada à luta por acesso aos direitos civis, políticos e sociais.
(16) A estruturação dos movimentos sociais pode criar uma identidade coletiva para os seus agentes.
Soma: ( )
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10. Leia o texto a seguir:

A história do século XX apresenta outros conflitos de interesses que vão além da divisão da sociedade
em classes: conflitos entre homens e mulheres, entre adultos e jovens, entre heterossexuais e
homossexuais, entre brancos e não brancos e/ou minorias étnicas.
OLIVEIRA, L. F.; COSTA, R. C. R. Sociologia para jovens do século XXI. Rio de Janeiro: Imperial Novo Milênio, 2007. p. 115116.

Atualmente, no Brasil, existe um número significativo de grupos que reivindicam direitos sociais e
políticos importantes para a formação de cidadania, identidade e pertencimento no contexto nacional.
Com base nas desigualdades apresentadas no texto e nas reflexões sobre os grupos sociais que as
vivenciam, assinale a alternativa correta.
a)

A opressão sofrida pelas mulheres é conhecida como desigualdade de gênero. Ela se refere às
normas sociais que são aceitas pelas mulheres como forma de reconhecimento do seu papel
transformador das condições sociais desiguais.

b)

A homossexualidade é representada no Brasil como um desvio de conduta e, por isso, deve ser
tratada como doença psíquica e social. Para isso, há no país leis que garantem a intervenção
médica de indivíduos que apresentam traços do comportamento homossexual.

c)

O racismo no Brasil é considerado pelos sociólogos como um preconceito disfarçado. Assim, as
piadas, brincadeiras e frases de duplo sentido com relação a grupos étnicos são consideradas
formas sutis de racismo.

d)

Os conflitos entre adultos e jovens têm como base as vivências socioculturais. Todavia, um fator
fundamental para formação e manutenção desses conflitos é a diferença financeira, pois os jovens
recebem menos que os adultos na sua vida profissional.

e)

"A marcha das vadias" é um movimento social que tem como objetivo conscientizar a sociedade
acerca da opressão que as mulheres vivenciam diariamente. Isso representa um avanço, pois
todas as reivindicações do movimento são aceitas e acatadas imediatamente pelas instituições
sociais como forma de melhorar a condição das mulheres.
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Gabarito
1.

E
Todos os movimentos citados têm como temática comum a luta pela reforma agrária, com vistas a
corrigir as fortes distorções que a distribuição das terras no Brasil apresenta. A afirmativa A está errada,
esses movimentos lutam pela posse de pequenas propriedades, voltadas para a agricultura familiar ou
sistema cooperativista; a B está errada, eles combatem as relações de patriarcalismo no campo; C está
errada, não lutam pela união sindical entre trabalhadores e proprietários rurais ou cooperativismo entre
eles; D está errada porque combatem justamente a grande propriedade.

2.

A
A afirmativa B está errada, a legalidade não é pressuposto básico para a definição de um movimento
social. A afirmativa C está errada porque os movimentos sociais lutam justamente nos segmentos
apontados, conseguindo diversas conquistas. A afirmativa D está errada porque não existe essa
obrigatoriedade de homogeneização dos movimentos sociais. Eles se caracterizam justamente pela
diversidade e pelas estratégias para lidar com ela.

3.

A
A afirmativa III é incorreta porque o movimento gay não abandona a ação política. Por mais que em
algumas situações o movimento se valha de ações voltadas à concientização da própria sociedade civil
(como as passeatas LGBT), é na esfera política que ele se articula (e tem de se articular) para transformar
em lei os direitos que reivindicam da sociedade. A afirmativa IV está incorreta porque os movimentos
sociais são articulados justamente na contestação dos valores morais, da tradição e dos costumes
conservadores que se instituiram com o passar do tempo. Sua ideia é justamente revolver essas
camadas de conservadorismo social em busca da aceitação de novas demandas decorrentes do
desenvolvimento da sociedade.

4.

02 + 04 = 06
(01) Incorreta. Uma característica dos movimentos sociais é que não existe um órgão externo que lhe
confira legitimidade. Esta advém de sua própria capacidade de mobilização dos atores sociais.
(08) Incorreta. A eficácia de um programa social não anula motivações para mobilização, pois a
complexidade da vida social sempre traz novas demandas que estão reprimidas.
(16) Incorreta. O apoio a um determinado candidato ou grupo político não é motivo deslegitimador para
a propositura de críticas.
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5.

01
(02) Incorreta. Os partidos políticos são instituições constituídas para o exercício da política oficial. Os
movimentos sociais por sua vez, são heterogêneos, representando anseios bem claros ou difusos
da sociedade, não lutando pela obtenção do poder no Estado, mas sim de que o poder constituído
os escutem e atendam às suas demandas. (04) Incorreta. A prática de ação dos movimentos sociais
é muito ampla, podendo ser pela arte, pela religião, pela manifestação pública etc. (08) Incorreta. A
internet na cultura contemporânea virou mais um espaço de participação social e o ativismo digital
é legítimo.
(16) Incorreta. A participação política pode se dar de diversas formas, que não necessariamente pelo
voto. A vida em sociedade pressupõe política, a capacidade de dialogar, mediar e mesmo disputar
espaços de força que terão implicações posteriores na política institucional.

6.

D
O texto fala em movimentos sociais, que são agrupamentos da sociedade civil com um interesse comum
e capacidade de mobilização e organização. Normalmente os movimentos voltam-se contra realidades
adversas aos anseios do grupo ou pelo estímulo a um foco de interesse dele. Um grande estudioso dos
movimentos sociais foi o sociólogo francês Alain Tourane. No exemplo apresentado no texto, temos uma
situação de movimento social voltado para a educação e que pratica estas atividades fora do sistema
convencional de ensino, ou seja, fora da forma institucional. A alternativa correta é a D.

7.

E
a) Incorreta. A emergência dos novos movimentos sociais e, posteriormente, das ONGs, foi
caracterizada especialmente pela organização de estruturas de poder relativamente horizontalizadas
e fluidas, em comparação com as antigas formas de lutas coletivas. A redução das hierarquias e a
fluidez das mesmas estão entre as razões para se falar sobre um novo modo de fazer política.
b) Incorreta. A conquista do poder estatal diz respeito aos partidos políticos. Os novos movimentos
sociais e as ONGs, diferentemente, buscam ampliar a noção de política para além do Estado, e suas
reivindicações condensam tal perspectiva, como se observa, por exemplo, nos movimentos de
contracultura. Os referenciais culturais formam uma importante base a partir da qual se configuram
os novos sujeitos, o que é parte integrante das teorizações sobre os novos movimentos sociais.
c) Incorreta. Apesar de uma marcante presença das questões culturais nas novas lutas coletivas, os
novos sujeitos não descartam as reivindicações associadas ao trabalho. Considerem-se, por
exemplo, as demandas das mulheres, dos negros e dos gays ligadas às lutas pelo direito ao trabalho
decente.
d) Incorreta. O surgimento dos novos sujeitos sociais coloca em questão qualquer pretensão de um
projeto definido e uniforme de construção da sociedade. Diferentemente das pretensões
hegemônicas, o político define-se pela diversificação, ou fragmentação, dos projetos e dos ideais de
sociedade.
e) Correta. Em comparação com os modos tradicionais de fazer política, por exemplo, por intermédio
dos partidos políticos, o ativismo das ONGs e dos movimentos sociais possibilita ampla
diversificação da agenda e das práticas políticas. Essa diversificação é favorecida, nos últimos anos,
pela difusão do uso das redes virtuais. O tema da reportagem é um exemplo desse atual estado das
ações coletivas.
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8.

B
Como podemos perceber pelas requisições das faixas, os estudantes estão fazendo reivindicações,
portanto, trata-se de um movimento reformista. Movimento regressivo pede o retorno a uma situação
anterior; o progressista, propõe novas formas de soluções; o migratório, como o nome diz, está
relacionado à migração; e o conservacionista, à conservação, que pode ser tanto de um status social
como do meio ambiente, do patrimônio histórico etc.

9.

01 + 02 + 08 + 16 = 27
(01) Correto.
(02) Correto.
(04) Incorreto. O movimento zapatista pode ser classificado como um movimento social, pois dentre
suas principais bandeiras, desde o início de sua formação, está a luta pela reforma agrária e pelos
direitos dos indígenas.
(08) Correto.
(16) Correto.

10. C
a) Incorreta. As desigualdades de gênero atuam no sentido de perpetuação do papel da mulher como
submissa e inferior ao homem.
b) Incorreta. A sociedade brasileira passa por um processo de aceitamento da homossexualidade como
natural e como direito das pessoas. A legislação ampara esse entendimento.
c) Correta. O racismo no Brasil se apresenta de forma velada, aparecendo por meio dos elementos
apontados na afirmativa.
d) Incorreta. A questão financeira não é motivadora dos conflitos entre adultos e jovens, mas diferentes
visões de mundo.
e) Incorreta. A marcha é importante para afirmar o papel feminino e chamar atenção para as condições
de tratamento das mulheres, mas não consegue alcançar todas as reivindicações.
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