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3. Conteúdo: Resumo de Movimentos Sociais

1



2

O que são?

• A sociedade moderna contém contradições e conflitos de interesses. As classes sociais

conflitam com os interesses do poder político.

• As necessidades individuais deferem das necessidades públicas. Agrava-se as

desigualdades sociais.

• Os Movimentos Sociais são organizações de grupos para tentar dissolver esses

problemas.
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Para que?

Mudanças sociais que representem os anseios da parcela excluída da população.

Como?

Embate político. Atuação contínua e sistemática. Denúncia, passeata, marcha, protesto,
manifestação artística.

Por quê?

Solucionar valores e ideias sociais em conflito com a realidade.
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Quem?

Participa qualquer um que esteja interessado pela causa. O engajamento ocorre por parte 
dos mais desfavorecidos.

Qual a importância?

Fortalece o Estado Democrático, favorece as
minorias.



Sindical

Europa (séc. XVIII – XIX)

Exploração trabalhista
• 16h diárias
• Sem assistência
• Insalubre
• Sem descanso
• Baixo salário
• Nenhuma proteção

Trabalhadores se unem
• Surgem os sindicatos
• Exigem melhor condição de trabalho
• Não aceitam o que é imposto
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• Imigrantes italianos trazem o sindicalismo para o Brasil

• Ao longo dos anos, os trabalhadores conquistam direitos trabalhistas.

• A partir de 1964, a ditadura militar reprime os sindicatos

• Exemplos de sindicatos: CUT, metroviários, comerciários, policiais, professores, etc.

Sindical

Brasil (séc. XX)
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Negro

Lutam contra as injustiças históricas sofridas pelos povos afrodescendentes.

13 de maio (1888) não é uma data tão significativa
• Marca a abolição dada ao invés de conquistada
• Não foi ofertada condições dignas de vida
• Não houve integração social
• Houve repressão cultural

20 de novembro (1695) tem mais valor
• É marcado pela luta de Zumbi dos Palmares
• Houve engajamento
• Reivindicação social
• Contra a defasagem histórica


