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RESUMO   
 

 

Em qualquer democracia bem constituída, a participação do povo na política não se reduz apenas 

aos momentos eleitorais. Ao contrário, num regime democrático genuíno, o povo a todo tempo fiscaliza o 

governo e o pressiona a fim de que suas demandas sejam atendidas. Quando essa pressão é feita por meio 

de protestos e eventos específicos, em uma data particular e localizada, estamos diante de uma manifestação 

social. Quando, por sua vez, a população se organiza em grupos permanentes a fim de realizar esse propósito, 

trata-se de movimentos sociais. 

 

Em síntese, os movimentos sociais são organizações da sociedade civil que têm como objetivo central 

pressionar o Estado a fim de que determinadas demandas sociais sejam atendidas. Eles não se confundem 

com os partidos políticos, pois não concorrem a cargos públicos nem participam de eleições. Também não 

-governamentais) pois nãos buscam solucionar os 

problemas sociais por sua própria ação e iniciativa, mas sim convocam e solicitam o poder do Estado. Alguns 

exemplos famosos de movimentos sociais são, o MST (Movimento dos Sem-Terra), o MTST (Movimento dos 

Trabalhadores Sem-Teto), os grupos de defesa da identidade negra e as associações pró-direitos LGBT são 

exemplos de movimentos sociais.  

 

Frutos diretos da democracia moderna, surgida com as revoluções liberais dos séculos XVII, XVIII e 

XIX, os movimentos sociais surgiram na primeira metade dos anos de 1800. Naquele contexto inicial, tratava-

se basicamente de movimentos operários, voltados para as defesas dos direitos e interesses dos 

trabalhadores. Como se sabe, àquela época, estava-se no auge da Primeira Revolução Industrial: o avanço 

tecnológico era intenso, a desigualdade social havia aumentado exponencialmente, os operários não tinham 

quaisquer direitos trabalhistas, trabalhavam até 12 ou 14 horas por dias em condições bastante insalubres, etc. 

Diante, pois, dessas circunstâncias muito adversas, os operários começaram se organizar e constituir 

associações em sua própria defesa. Exemplos dessa fase inicial dos movimentos sociais são os luditas, 

homens liderados por Ned Ludd, que atacavam fisicamente as indústrias e quebravam as máquinas, e os 

cartistas, grupo de trabalhadores ingleses que realizou protestos e enviou ao Parlamento do Reino Unido a 

Carta do Povo, solicitação formal do reconhecimento de direitos políticos para os operários, como o sufrágio 

universal masculino (o voto era censitário na época, excluindo os trabalhadores e pobres da vida política).  

 

Com o passar do tempo, ao longo dos século XIX e XX, os movimentos sociais passaram a se 

fundamentar em diversas doutrinas político-ideológicas, como o anarquismo, o socialismo, o comunismo e 

o pensamento social-cristão, associado à doutrina social da Igreja Católica. Nesta mudança, tais movimentos 

deixaram de apenas lutar por objetivos concretos e imediatos e passaram a lutar por objetivos mais amplos, 

por transformações globais na estrutura da sociedade. O ponto-chave na história dos movimentos sociais, 

porém, que modificou radicalmente seu significado e que moldou a maneira como ele ses se mostram em 

nossa sociedade atual, deu-se em 1968. 

 

De fato, 1968 não foi um ano comum. Na verdade, em seu transcorrer, verdadeiro auge da Guerra 

Fria, o mundo viu-se abalado por uma série de eventos excepcionais e protestos históricos, tanto no bloco 

capitalista quanto no bloco socialista. Assim, em Abril, o pastor Martin Luther King foi assassinado e o clássico 

do cinema 2001: Uma Odisséia no Espaço foi posto em cartaz. Em Maio, houve uma greve geral na França e 

os estudantes universitários de Paris fizeram uma série de protestos, entrando em conflito com a polícia. Em 

Junho, Bobby Kennedy, o irmão de John Kennedy, foi assassinado e houve a famosa Passeata dos Cem Mil 

contra a ditadura militar brasileira. Em Julho, lançou-se Panis et Circensis, disco-símbolo do movimento 

tropicalista. Em Agosto, o exército soviético invadiu a Tchecoslováquia, enfrentou a resistência dos 

estudantes tchecos e pôs fim à Primavera de Praga, época de liberalização do país comunista. Em Dezembro, 

finalmente, o AI-5 foi aprovado no Brasil, radicalizando o regime militar. 
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Pois bem, foi justamente neste período de contracultura, de agudas mudanças e de rebeldia que os 

movimentos sociais passaram por uma mudança estrutural. Antes, eles eram fundamentalmente movimentos 

de classe, ou seja, voltados para a defesa dos interesses dos trabalhadores e dos pobres, focados em questões 

econômicas. A partir de 68, por sua vez, despontaram movimentos de perfil mais cultural-comportamental, 

focados na defesa de minorias, isto é, de grupos sociais historicamente discriminados e marginalizados, mas 

não necessariamente associados a problemas de pobreza ou de perfil econômico. Trata-se, por exemplo, 

dos movimentos negros e indígenas, focados em questões étnicas, LGBT, ligado a temas referentes à 

diversidade sexual, e feministas, vinculados aos problemas de gênero. A partir de 1968, fortaleceram-se 

também outros movimentos que, ainda que não associados propriamente à defesa de minorias, não se 

enquadram nas questões de classe, como os movimentos ecológicos e em defesa dos direitos dos animais. 

Naturalmente, nada disso significa que os movimentos trabalhistas morreram, mas eles certamente não 

ocupam mais hoje a centralidade que tiveram no passado. Da mesma maneira, o feminismo e o movimento 

negro são bem anteriores a 1968, mas foi a partir de então que eles assumiram o primeiro plano do debate 

político. 


