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O Mundo dos Movimentos Sociais
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“Temos o direito de ser iguais quando as diferenças nos 

inferiorizam

Temos o direito de ser diferentes quando a igualdade 
nos descaracteriza” 

Boaventura de Souza Santos
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O que se entende por “movimentos sociais “

“um setor significativo da população que desenvolve e define interesses
incompatíveis com a ordem social e política existente e que os persegue
por vias não institucionalizadas”.

(BoaventuraSantos,1999,apudSantos,2008)

“trata-se de uma força social coletiva organizada.”
(Thompson,1979,apudSantos,2008)

“ Movimento social é a expressão da organização da sociedade civil,
formada por ações coletivas nas quais os indivíduos têm como objetivo
alcançar mudanças sociais dentro de um determinado contexto na
sociedade.” //www.significados.com.br/movimento-social/
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Movimentos sociais  ação da sociedade civil , que se distingue da
sociedade política

A Sociedade civil e a Sociedade Política são formas de enxergar os
papéis de cada indivíduo e instituição social na organização da
mesma.

Sociedade civil seria aquela formada por todos os cidadãos,
enquanto que a Sociedade política é representada pelo Estado e
as instituições e repartições que o representam.
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Movimento social revolucionário

Movimento social reivindicatório
TIPOLOGIA

Movimento social reformista

Novos movimentos sociais

Associativismo local
ONGs        Formas de articulação

inter-organizacionais
Mobilizações na esfera pública
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Questão :

 A sociedade contemporânea apresenta características
extremamente plurais  influência na luta por cidadania e por
direitos de forma difusa, que abrangem questões de gênero,
étnicos e de “classe”, além de buscar por valores de liberdade,
igualdade, paz, pela ideia de ecologicamente correto,
sustentabilidade e respeito às diversidades.
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Efeitos sociais e culturais
 Novas populações  novos valores (éticos, religiosos e culturais),

língua, costumes,miscigenação cultural
  preconceitos,   xenofobia 

Efeitos Políticos
 A presença de imigrantes de países pobres nos países considerados 

desenvolvidos forçam os países a fazerem alterações em suas 
legislações. O objetivos destas mudanças é evitar a entrada de 
imigrantes provenientes de países considerados pobres.

 Disputas quanto à igualdade de cidadania para nacionais e migrantes 
definitivos
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DIREITOS                                                               PRINCIPAIS PLATAFORMAS

Civis INTEGRIDADE FÍSICA E MORAL: Contra tortura, tráfico sexual e de 
seres humanos, mutilações, escravidão. Paz, e integridade física e 
moral 

Políticos LIBERDADE COLETIVA E INDIVIDUAL: Pensamento, opinião, 
participação na vida pública, escolha.

Econômicos ACESSO  EQUITATIVO À  RIQUEZAS: Controle a pobreza, satisfação 
de necessidades especiais e qualidade de vida e acesso ao trabalho

Sociais PROTEÇÃO SOCIAL NECESSÁRIA:  alimentação, saúde, cuidado, 
educação, habitação, segurança na velhice.

Culturais e das 
Minorias

LIBERDADE E RESPEITO À DIVERSIDADE: alimentação, saúde, 
cuidado, educação, habitação, segurança na velhice. Igualdade de 
cidadania

Ambientais PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE: Cuidado dos recursos 
naturais, patrimônio histórico, com controle das manipulações 
genéticas.

Síntese das reinvindicações contidas na Carta Mundial das Mulheres para a Humanidade. Compilação: Ilse Scherer-Werren, 2005
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Exemplos de movimento social  de ontem e hoje

Movimento feminista  A discussão moderna sobre a posição da 
mulher  travada desde o século XVIII. 

1791, Olympe de Gouges encaminhou à Assembleia Nacional da França 
 Declaração dos Direitos da Mulher e                      da Cidadã.

1792, a inglesa Mary Wollstonecraft  ensaio Em defesa dos direitos              
da mulher.

No século XIX, Jeanne Deroin e Flora Tristán destacaram-se como 
líderes operárias na França. 
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Capa da partitura do hino
“A marcha das mulheres”,
composto por Ethel
Smyth em 1911 e
dedicado a Emmeline
Pankhurst, uma das
pioneiras do movimento
sufragista britânico.
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