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Quase todo dia, nos noticiários, ouvimos falar de algum tipo de manifestação
de movimentos sociais, principalmente no contexto conflituoso que o Brasil e o
mundo estão inseridos nas últimas décadas. Esses movimentos são
fundamentais para a democracia e representam muito da vontade do próprio
povo.
Você sabe de que modo os movimentos sociais se organizam e funcionam?

https://www.stoodi.com.br/blog/2019/01/02/o-que-e-democracia/
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O QUE É UM MOVIMENTO SOCIAL? 

É o conceito de movimento social se refere à ação

coletiva de um grupo organizado que tem como objetivo

alcançar mudanças sociais por meio do embate político,

dentro de uma determinada sociedade e de um contexto

específico. Fazem parte dos movimentos sociais, os

movimentos populares, sindicais e a organizações não

governamentais (ONGs).
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DEFINIÇÕES:

Grupos organizados Ação social coletiva e 
contínua 

Promover ou resistir a 
algumas mudanças 

Mobilização da 
sociedade civil 

Cidadania ativa 
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Como movimentos sociais funcionam?

• Eles surgem de uma iniciativa pública, tendo motivação principalmente

nas diversas injustiças e desigualdades sociais presentes na maioria dos

países atualmente. Ou seja, quanto maior o cenário de desigualdade, maiores

as chances de surgimento de diferentes movimentos sociais.

• A existência de movimentos e organizações de cunho social é fundamental para o

estabelecimento e o funcionamento de uma democracia. Afinal de contas, um dos

pilares democráticos é garantir, por lei, a reivindicação de direitos por parte dos

cidadãos.
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A EXEMPLOS DE MOVIMENTOS SOCIAIS AO LONGO DA 
HISTÓRIA

oMovimento feministas;

oMovimento negro;

oMovimento Sem-terra/teto

oMovimento operário;

oMovimento atingidos por Barragens ( MAB);

oMovimentos em defesa dos índio;

o Movimento em defesa da população LGBTQI+.
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Movimentos sociais organizados : greves trabalhistas, movimentos por melhores
condições de vida na cidade e no campo, movimentos étnicos, feministas, ambiental,
estudantil, etc.

Tipos de Movimentos Sociais:

MOVIMENTO FEMINISTA: O QUE BUSCA?
Algumas bandeiras em particular do
movimento merecem grande atenção, como
a violência contra a mulher, a diferença salarial
entre gêneros, pouca inserção feminina no
meio político, casos de assédio e preconceito
contra a mulher, necessidade de exames
preventivos e maior informação, acesso
a métodos contraceptivos gratuitos
e amamentação em lugares públicos.
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Greve  de professores da rede 
municipal  de São Paulo por melhora 

nos salários e nas condições de 
trabalho. Fotografia de 2006.

Todos juntos em defesa do meio ambiente - Greenpeace Brasil
greenpeace.org



9



10



11

• 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.

MOVIMENTO NEGRO: corresponde a uma série
de movimentos realizados por pessoas que
lutam contra o racismo e por direitos.



Movimentos conjunturais: duram alguns dias e desaparecem para,
depois, surgir em outro momento, com novas formas de expressão.

Exemplo: movimento dos caras-pintadas pelo
impeachment do então presidente Fernando
Collor de Mello, em 1992.

Manifestação em Porto Alegre
pelo impeachment do então
presidente Fernando Collor.
Fotografia de 1992.

12



13

Após a divulgação de um vídeo que mostra um homem negro sendo imobilizado por
um policial branco com os joelhos em seu pescoço, em Minneapolis, nos Estados
Unidos, uma onda de protestos começou no país em 25 de abril.

Movimento social : O MUNDO HOJE!

https://g1.globo.com/tudo-sobre/estados-unidos/
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ENEM(Segunda aplicação) 2017

1. No Brasil, assim como em vários outros países, os modernos movimentos LGBT
representam um desafio às formas de condenação e perseguição social contra
desejos e comportamentos sexuais anticonvencionais associados à vergonha,
imoralidade, pecado, degeneração, doença. Falar do movimento LGBT implica,
portanto, chamar a atenção para a sexualidade como fonte de estigmas,
intolerância, opressão.

SIMÕES, J. Homossexualidade e movimento LGBT: estigma, diversidade e cidadania.
In: BOTELHO, A.; SCHWARCZ, L. M. Cidadania, um projeto em construção.

São Paulo: Claro Enigma, 2012 (adaptado).
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O movimento social abordado justifica-se pela defesa do direito de:

A)organização sindical.

B) participação partidária.

C) manifestação religiosa.

D)formação profissional.

E) afirmação identitária.

NURPHOTO VIA GETTY IMAGES
Em um mundo que constantemente te julga, te exclui, te criminaliza
e te pune apenas por você ser quem é, faz-se necessário resistir.
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ENEM(Segunda aplicação) 2017

02. A luta contra o racismo, no Brasil, tomou um rumo contrário ao imaginário

nacional e ao consenso científico, formado a partir dos anos 1930. Por um lado, o

Movimento Negro Unificado, assim como as demais organizações negras, priorizaram

em sua luta a desmistificação do credo da democracia racial, negando o caráter cordial

das relações raciais e afirmando que, no Brasil, o racismo está entranhado nas

relações sociais. O movimento aprofundou, por outro lado, sua política de construção

de identidade racial, chamando de “negros” todos aqueles com alguma ascendência

africana, e não apenas os “pretos".

GUIMARÃES, A. S. A. Classes, raças e democracia. São Paulo: Editora 34, 2012.



17

A estratégia utilizada por esse movimento tinha como objetivo

A) eliminar privilégios de classe.

B) alterar injustiças econômicas.

C) combater discriminações étnicas.

D) identificar preconceitos religiosos.

E) reduzir as desigualdades culturais.
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Qual a importância dos 

movimentos sociais nos dias 

de hoje?
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Qual a importância dos 

movimentos sociais 

nos dias de hoje?
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GABARITO:
1. E
2. C

GABARITO: ATIVIDADE PARA CASA 
É de fundamental importância a participação dos
Movimentos Sociais na política para o fortalecimento da
democracia, no processo de inclusão social e na
conquista de direitos, visando o bem comum. Cabe
também aos movimentos sociais combater a corrupção
na esfera publica, considerando que as conseqüências
recaem para toda a sociedade e para as futuras
gerações.
Os Movimentos sociais devem marcar presença em
Partidos Políticos, visando debater, discutir e defender
questões raciais, econômicas, sociais, culturais e
políticas da classe, considerando que toda e qualquer
decisão é política.


