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QUESTÕES SOCIAIS
CONTEMPORÂNEAS

10/06/2020

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 - DEFINIÇÕES:
Grupos organizados

Ação social coletiva e
contínua

Mobilização da
sociedade civil

Promover ou resistir a
algumas mudanças

Cidadania ativa
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Teoria dos Movimentos Sociais
As análises marxistas
Origem: século XIX - Karl Marx e Friedrich Engels;
Principais características:
1) abordagem de viés estruturalista, ou seja, o movimento surge como resultado de
determinado contexto industrial ou econômico que possui impacto nas formas de divisão
do trabalho e organização dos operários,;
2) ancorada na categoria classe;
3) nas abordagens que focam no papel da liderança
Os movimentos sociais são entendidos como ações coletivas de uma classe social
explorada que busca:
1) melhores condições de trabalho, de salários e de vida e;
2) eclodir uma revolução, a tomada do poder a fim de implantar uma ditadura do
proletariado a fim de suplantar o Capitalismo.
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Teoria das Massas
Origem: Desenvolvida entre aos anos de 1940 e 1960, sobretudo por influência das
grandes manifestações públicas do nazismo e do fascismo.
Principais características:
1) marcada fortemente pelo positivismo;
2) a grande preocupação dos teóricos estava em entender o comportamento das
massas sob uma análise da Psicologia Social, sendo elas tidas como perigosas e,
portanto, combatidas e;
3) a preocupação era entender os movimentos não democráticos, o processo de
alienação das massas e a perda de controle e influência das elites culturais.
Os movimentos sociais são entendidos como patologias sociais, desajustamentos
causados pelas disfunções da modernidade. Assim, os movimentos sociais são tidos
como movimentos desviantes e irracionais.

5

ATIVIDADE DA AULA ANTERIOR:
Qual a importância dos movimentos

sociais nos dias de hoje?

João Pedro, 14 anos.
Ágatha Félix, 8 anos.
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01. Os novos movimentos sociais são diferentes das ações coletivas de antes por
eles politizarem a esfera privada e tornarem públicas as problemáticas das
minorias sociais. Assim, dentre esses movimentos, destacam-se aqueles que:

A) envolvem negros, indígenas, sem-terra e sem-teto.
B) determinam a opinião pública sobre as questões ecológicas.
C) produzem discussões locais e regionais, não abarcando questões
globais.
D) desenvolvem-se a partir do controle do Estado e dos partidos
políticos.
E) realizam pressão política, apoiando contestação da política
econômica, e lutam por melhores salários.
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ENEM(Segunda aplicação) 2016

02. Para além de objetivos específicos,
muitos movimentos sociais interferem
no
contexto
sociopolítico
e
ultrapassam dimensões imediatas,
como foi o caso das mobilizações
operárias, ocorridas em 1979 na
cidade de São Paulo. Nesse sentido, ao
mesmo tempo em que lutavam por
seus direitos, essas mobilizações
contribuíram com o(a):
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A) elaboração de novas políticas que garantiram a estabilidade econômica do país.

B) instalação de empresas multinacionais no Brasil.
C) legalização dos sindicatos no Brasil.
D) surgimento das políticas governamentais assistencialistas.
E) processo de redemocratização do Brasil.
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ENEM – 2015
03. Não nos resta a menor dúvida de que a principal contribuição dos diferentes tipos de

movimentos sociais brasileiros nos últimos vinte anos foi no plano da reconstrução do
processo de democratização do país. E não se trata apenas da reconstrução do regime
político, da retomada da democracia e do fim do Regime Militar. Trata-se da reconstrução

ou construção de novos rumos para a cultura do país, do preenchimento de vazios na
condução da luta pela redemocratização, constituindo-se como agentes interlocutores
que dialogam diretamente com a população e com o Estado.
GOHN, M. G. M. Os sem-terras, ONGs e cidadania. São Paulo: Cortez, 2003 (adaptado).
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No processo da redemocratização brasileira, os novos movimentos sociais
contribuíram para:
A) diminuir a legitimidade dos novos partidos políticos então criados.
B) tornar a democracia um valor social que ultrapassa os momentos eleitorais.

C) difundir a democracia representativa como objetivo fundamental da luta
política.
D) ampliar as disputas pela hegemonia das entidades de trabalhadores com os
sindicatos.

E) fragmentar as lutas políticas dos diversos atores sociais frente ao Estado.
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A luta pela igualdade racial, o feminismo, as temáticas de gênero e orientação
sexual, a migração dos refugiados são questões que estão nos jornais, na
televisão, nas redes sociais e nos demais espaços de convívio e troca de
informação cotidianos. No Enem não poderia ser diferente: os assuntos também
aparecem de forma bem intensa na prova de Ciências Humanas e suas
Tecnologias: ora relacionados à geografia, ora à sociologia e também à história.
Quais os movimentos sociais que você conhece?

@keuricampelo
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GABARITO:
1. C
2. E
3. B
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