
“Ser cidadão é ter a garantia de todos os direitos civis, 
políticos e sociais que asseguram a possibilidade de uma 
vida plena. Esses direitos não foram conferidos, mas 
exigidos, integrados e assumidos pelas leis, pelas 
autoridades e pela população em geral. A cidadania 
também não é dada, mas construída em um processo de 
organização, participação e intervenção social de 
indivíduos e de grupos sociais. Só na constante vigilância 
dos atos cotidianos o cidadão ode apropriar-se desses 
direitos, fazendo-os valer de fato. Se não houver essa 
exigência, eles ficarão no papel.”

Aula 5 - Movimentos Sociais



Ações coletivas com o objetivo de manter ou mudar uma 
situação. Podem ser locais, regionais, nacionais e 
internacionais. 

a) Movimentos sociais organizados: greves trabalhistas, 
movimentos por melhores condições de vida na cidade e 
no campo, movimentos étnicos, feministas, 
ambientalistas e estudantis.

b) Movimentos conjunturais: duram alguns dias e 
desaparecem, para surgirem em outro momento, com 
novas formas de expressão. 

Movimentos Sociais



Formas de atuação dos movimentos sociais
• Contra ações do poder público que sejam lesivas ao 

interesses da população, ou parte dela;
• Para pressionar o poder público a solução de problemas 

relacionados as questões públicas (saúde, segurança, 
educação, etc.);

• Em parceria com o poder público para fazer frente às 
ações de outros grupos ou empresas privadas.

• Para a solução de problemas da comunidade, sem a 
participação do poder público (ONGs).

• Para a afirmação da identidade e reconhecimento do 
outro, com o objetivo de diminuir preconceitos e 
discriminações.



• Destaque para o reconhecimento 
individual e social. Os indivíduos 
envolvidos procuram fazer com que 
suas experiências de desrespeito, 
vergonha e injustiça, sirvam de 
inspiração para os outros indivíduos.

• “uma luta só pode ser caracterizada 
de social na medida em que seus 
objetivos se deixam generalizar para 
além dos horizontes das intenções 
individuais, chegando a um ponto em 
que eles podem se tornar a base de 
um movimento coletivo” (Livro Luta 
por Reconhecimento)

Axel Honneth – 
Filósofo e sociólogo 

Alemão.



Greve

Émile Durheim

• Todo conflito é resultado da 
anomia;

• Ordem geral estabelecida 
que serve apenas para a 
desintegração da sociedade.

• Defensor da manutenção da 
solidariedade orgânica.

Karl Marx

• Expressão mais visível da 
luta de classes;

• Atores envolvidos: 
trabalhador, empresário 
capitalista, e Estado;

• Questiona-se também a ação 
do Estado e seu caráter de 
classe.



Movimentos Sociais Contemporâneos

• Movimento Ambiental: típico da sociedade industrial, 
teve origem no século XI e expressivo desenvolvimento 
a década de 1970. Composto de diversos grupos de 
atuação local, regional e global.

• Movimento Feminista: tem origem já no século XVIII, 
no contexto da Revolução Francesa. Olympe de 
Gouges foi guilhotinada em 3 de novembro de 1793. 
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