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Movimentos Sociais no Brasil

• Nos anos 1970/1980 contribuíram decisivamente para a conquista de direitos sociais
(Movimentos populares de oposição ao regime militar, muitos com influência da
teologia da libertação).

• A partir de 1990 as organizações têm características mais institucionalizadas (Fóruns 
Nacionais de Luta pela Moradia, Reforma Urbana, Participação Popular etc.). 

• Ocorre casos de parceria entre a sociedade civil organizada e o poder público. Surge 
uma Central de Movimentos Populares.
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Outros movimentos emergiram, a saber: a 
• Ética na Política.
• Ação da Cidadania contra a Fome.
• Desempregados 

• Aposentados e pensionistas, 
• Contra as reformas estatais, 
• Categorias profissionais na informalidade, 
• Manifestações pela paz e contra a violência, 
• Grupo de mulheres, 
• Homossexuais, 
• Afro-brasileiro, 
• Jovens etc.)
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Outros destaques foram os movimentos dos indígenas

dos ecologistas

dos servidores públicos
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Movimentos Populares

Nos anos 1990 diminuíram as formas de protestos nas ruas e
sua visibilidade na mídia. As ONGs tomaram esse espaço.
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Passaram para um nível de organização mais
operacional, propositivo e menos reivindicativo.
Muitos de seus líderes assumiram cargos públicos.
Mudaram os discursos para a participação e
parcerias com o Estado.

Neste sentido, contribuíram para a criação de
Conselhos nas esferas municipais, estaduais e
nacional.
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No movimentos social urbano a luta pela moradia continuou a
ter a centralidade como luta popular mais organizada (uma
parte com lutas institucionalizadas e conquistas como o
Estatuto da Cidade).
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Outros temas dos Movimentos Populares

MORADORES DE RUA
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Outros temas dos Movimentos Populares

Movimento Popular de Saúde: fragmentado,
participa dos Conselhos de Saúde e entra na luta
da questão de preços dos remédios, convênios,
serviços de saúde etc.
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Transportes

Outros temas dos Movimentos Populares



• Movimento dos Sem-creche.

• Movimento popular pela educação.

• A questão ambiental nos setores 

populares de bairros.

• Movimento de bairro a partir dos 

centros comunitários.

• Movimentos dos idosos.

• Violência Urbana.
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