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VÍDEO: TITÃS – COMIDA 
https://www.youtube.com/watch?v=hOyt4cwjVns

VÍDEO: Racionais Mc's - Negro Drama (LETRA)
https://www.youtube.com/watch?v=-MI6MnpcRBg

Quais as reivindicações 

presentes nas músicas?
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• Ideologia: é a base de pensamento que reúne os cidadãos em torno
de um objetivo em comum;

• Projeto: o projeto de um movimento social é o que contém todo e
qualquer objetivo e reivindicação do grupo;

• Hierarquia: a organização hierárquica de um movimento social pode
ser centralizada ou descentralizada, apresentando um ou mais líderes.
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• Enquanto país em desenvolvimento, o Brasil apresenta um contexto sociopolítico de
grande desigualdade e injustiças sociais. Os movimentos sociais são fundamentais para
que esta realidade diminua.

• Os movimentos sociais brasileiros ganharam mais importância a partir da década de
1960, quando surgiram os primeiros movimentos de luta contra a ditadura militar, ou
seja, a população insatisfeita com as transformações ocorridas tanto no campo
econômico e social. Mas, antes, na década de 1950, os movimentos nos espaços rural e
urbano adquiriram visibilidade;

• As ações coletivas mais conhecidas no Brasil são o Movimento dos Trabalhadores Sem
Terra (MST), o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MSTS) e os movimentos em
defesa dos índios, negros, população LGBTI+ e das mulheres.
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VÍDEO: A HISTÓRIA DO FEMINISMO 
https://www.youtube.com/watch?v=8oWRwwazg0o

VÍDEO: Feminismo e igualdade de gênero no Brasil/ o futuro é 
feminino
https://www.youtube.com/watch?v=otBS-EMOc90

Vídeo: Histórias de Discriminação racial
https://www.youtube.com/watch?v=yZddQCbpGa8

Vídeo: A luta contra a homofobia, por Spartakus. 
https://www.youtube.com/watch?v=zcocARx0cgY
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Qual a importância dos 

movimentos sociais 

nos dias de hoje?
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• Marielle nasceu no Complexo da Maré, na
zona norte do Rio. Socióloga, foi eleita
vereadora no Rio com 46.502 votos, nas
eleições de 2016, a quinta mais votada na
cidade.

• Ela se formou pela PUC-Rio em Ciências Sociais
e fez mestrado em Administração Pública pela
Universidade Federal Fluminense (UFF), com o
tema "UPP: A redução da favela a três letras".

• Marielle Franco tinha 38 anos e fazia parte da
Comissão da Câmara que fiscalizava a
intervenção federal no Rio de Janeiro.
Referência para o movimento negro e
feminista, ela deixou uma filha de 19 anos.
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ABRAÇO E ATÉ A PRÓXIMA AULA =) 

QUAL A IMPORTANCIA DOS 

MIVIMENTOS SOCIAIS NO BRASIL?

VOCÊ CONHECE/PARTICIPA DE ALGUM 

MOVIMENTOS SOCIAL EM SUA 

CIDADE?


