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OS MOVIMENTOS SOCIAIS - DEFINIÇÃO
 São ações sociais coletivas de caráter socio-político e cultural que
viabilizam distintas formas da população se organizar e expressar
suas demandas.
 Podem ser definidos como grupos que agem continuamente com o
objetivo de promover ou resistir a algum tipo de mudança
Movimentos Sociais na sociedade.
 Surgem quando a sociedade civil se dá conta de que não pode
aceitar uma situação de forma passiva. É a consciência de que o
cidadão deve e pode fazer algo para um grupo, uma classe ou toda
a sociedade.

OBJETIVOS DOS MOVIMENTOS SOCIAIS


A busca a construção de relações democráticas



Dinamizar mudanças políticas



Identifica dimensões subjetivas, afetivas e culturais



Espaço de intimidade e sociabilidade

OS MOVIMENTOS SOCIAIS NO
SÉCULO XXI
 As lutas em defesa das culturas locais, contra os efeitos da
globalização.
 Reivindicação da ética na política (vigilância sobre a
atuação estatal/governamental e orientação à população
de seus direitos).
 Áreas do cotidiano como sexo, crenças, valores etc.
(aspectos da subjetividade das pessoas). Aqui também
está presente a intolerância nos movimentos fanáticosreligiosos, nacionalistas, entre outros).
 São movimentos que tem projetos, planejamento
estratégico e pensam os interesses de grupos envolvidos,
priorizam a cidadania e agem com autonomia.

TIPOS DE MOVIMENTOS SOCIAIS

Movimentos Sociais Conservadores
 Movimentos Sociais Progressistas
 Movimentos Sociais Expressivos
 Movimentos Sociais Reformistas
 Movimentos Sociais Revolucionários


MOVIMENTOS SOCIAIS CONSERVADORES

•

Não
querem
as
mudanças
sociais
emancipatórias, mas impor as mudanças
segundo seus interesses particularistas, pela
força, utilizando a violência como estratégia
principal de suas ações.

•

São movimentos construídos a partir de práticas
sectárias (intolerantes) e destrutivas, muitos
deles
fundamentados
em
xenofobias
nacionalistas, religiosas, raciais etc.

MOVIMENTOS SOCIAIS
PROGRESSISTAS
•

Atuam em redes, segundo uma agenda emancipatória,
realizam diagnósticos sobre a realidade social e
constroem propostas.

•

Articulam ações coletivas que agem como resistência à
exclusão e lutam pela inclusão social.

•

Redes : de sociabilidade (laços familiares, amizade),
locais, virtuais, temáticas específicas (gênero), sócioculturais (etnia, religião), geracionais (jovens e idosos),
históricas (um líder, ator ou cantor famoso), governança
(Orçamento Participativo), entidades afins (ONGs).

MOVIMENTOS SOCIAIS: EXPRESSIVOS;
REFORMISTAS; REVOLUCIONÁRIOS
 Expressivos: aqueles que querem ajudar as pessoas que estão
passando por uma realidade difícil. Tem como objetivo mudar a
pessoa e não a realidade. Ex.: O movimento dos Alcoólicos
Anônimos. Movimentos religiosos e messiânicos Tipos de
Movimentos Sociais também podem ser enquadrados.
 Reformistas: são aqueles que tentam modificar alguns aspectos
sociais sem transformar toda a sociedade. Sua estratégia é
modificar a sociedade aos poucos, acumulando pequenas vitórias e
preparando o terreno para as próximas reivindicações. Ex.: O
feminismo.
 Revolucionários: procuram alterar por completo o sistema social
existente de forma rápida e drástica. Ex.: Revoluções Francesa e
Russa.

ALGUNS EXEMPLOS DE MOVIMENTOS
SOCIAIS











MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra) - lutam por
terra
Movimento de Mulheres - Lutam por direitos
Movimento Negro - Luta contra o racismo e preconceito
Movimento estudantil - lutam por qualidades de ensino
Movimento antimanicomial - lutam contra más qualidades de
tratamento com os doentes mentais (contra o manicômio)
Movimento Indígena - organizações indígenas do país contra as
ameaças e agressões aos direitos indígenas.
LGBT, ou ainda LGBTTT, é a sigla de Lésbicas, Gays, Bissexuais,
Travestis, Transexuais e Transgêneros

