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Boas vindas

Apresentação do conteúdo

Conteúdo: Movimentos Sociais -
Continuação



Exemplos de Movimentos Sociais ao longo da
História

A luta das mulheres, no século XX, primeiro para terem o direito ao voto,
depois para conquistar o acesso ao mercado de trabalho, e, ainda hoje, para
terem os mesmos salários e condições de trabalho dos homens.

Movimento Trabalhista na Europa, após a Revolução industrial quando os
patrões inescrupulosos exigiam dos operários uma jornada de trabalho que
chegava a 14 horas diárias, com luta e organização da classe trabalhadora
para que a relação entre capital e trabalho chegasse ao estágio atual
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É importante enfatizar que um movimento social não é a mesma coisa que
uma instituição social.

MOVIMENTO SOCIAL ≠ INSTITUIÇÃO SOCIAL

As instituições sociais são estáveis e duráveis. Já os movimentos sociais são
instáveis e com tempo de duração incerto, como foi o caso do movimento
social denominado Diretas Já.



Diretas Já foi um movimento civil de reivindicação por eleições presidenciais
diretas no Brasil ocorrido em 1983- 1984. O movimento agregou diversos
setores da sociedade brasileira.

Participaram inúmeros partidos políticos de oposição ao regime ditatorial,
além de lideranças sindicais, civis, artísticas, estudantes e jornalísticas. Dentre
eles, destacaram-se Tancredo Neves, Leonel Brizola, Ulysses Guimarães, Mário
Covas, Orestes Quércia, Luiz Inácio Lula da Silva, Eduardo Suplicy, Fernando
Henrique Cardoso, Sócrates (futebolista), Christiane Torloni, Mário Lago, Fafá
de Belém, Chico Buarque, Martinho da Vila, Osmar Santos entre outros.
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Movimentos Sociais
Características:

Todo movimento social apresenta, no mínimo, três características básicas:

a) Objetivo

b) Programa que estabeleça como atingir esse objetivo

c) Ideologia.

Ex. MST... Objetivo: O seu objetivo é fazer uma reforma agrária que permita ao
trabalhador do campo trabalhar em sua propriedade e não nas terras do
latifundiário.

O programa do MST estabelece que o movimento deve desenvolver ações que
pressionem tanto os grandes proprietários quanto o governo, e chame a atenção da
opinião pública, por meio da mídia. Marchas, invasões de terras e ocupações
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MOVIMENTOS SOCIAIS:

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.

Reacionários: movimentos que, não admitindo as mudanças feitas na
sociedade, procuram voltar às condições anteriores. Ex.: movimento social
que, na época da Revolução Francesa era contrário à independência da França,
que desejavam a permanência da monarquia absolutista.
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MOVIMENTOS SOCIAIS:

Progressistas: movimentos que procuram introduzir alterações positivas nas
instituições e organizações sociais. Ex.: a luta por um ensino público de
melhor qualidade.

Reformistas: são aqueles que tentam modificar alguns aspectos sociais sem
transformar toda a sociedade.
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MOVIMENTOS SOCIAIS:

Migratórios: quando as pessoas optam por deixar sua região e vão tentar a
vida em outro lugar. Ex.: a migração de nordestinos para o Sudeste do Brasil e
do interior para as capitais.

Utópicos: através dos quais as pessoas procuram criar uma realidade social
que procuram criar uma realidade social que só pode ser vivenciada por um
grupo relativamente pequeno. Ex.: as comunidades rurais alternativas,
comunidades naturistas e hippies. Estas comunidades chegaram a conclusão
de que a luta para modificar a sociedade convencional é pura perda de tempo
e que a saída e formar uma nova comunidade (uma forma de fuga).
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Descontentamento social: se as pessoas estão felizes, satisfeitas com as
condições sociais, ninguém irá convencê-las a participar de movimentos que
resultem em mudanças. Pré-condições para que exista o movimento social.

Bloqueio estrutural: quando são criadas impossibilidades para solucionar um
problema. Ex.: se o governo não é capaz de criar possibilidades para negociar
com uma classe trabalhadora criar possibilidades para negociar com uma classe
trabalhadora que reivindica direitos, esta fará greve.
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