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CONCEITO - Movimentos sociais são ações coletivas, organizadas, relativamente 
permanentes, que se constituem como um importante instrumento de 
transformação social e de efetivação da cidadania, pois reivindicam direitos até 
então não reconhecidos ou não garantidos plenamente pelo Estado.

CARACTERÍSTICAS 
• Esses movimentos podem ser classificados pelo caráter de suas ações, ou seja, 

se são voltadas para a transformação da sociedade ou para a conservação de 
determinadas conquistas.

• Em geral, envolvem confronto político e podem ter relação de oposição ou de 
parceria com o Estado.

• Os movimentos lutam por causas que vão além dos interesses particulares. 
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De acordo com Maria Glória Gohn, os Movimentos Sociais são ações sociais 
coletivas de caráter sociopolítico e cultural que viabilizam formas distintas de a 
população se organizar e expressar suas demandas. Na atualidade, os principais 
movimentos sociais atuam por meio de redes sociais, locais, regionais, nacionais 
e internacionais ou transnacionais, e utilizam-se muito dos novos meios de 
comunicação e informação, como a internet. Por isso, exercitam o que 
Habermas denominou de o agir comunicativo. Concordamos com antigas 
análises de Alain Touraine, em que afirma que os movimentos são o coração, o 
pulsar da sociedade. Eles expressam energias de resistência ao velho que oprime 
ou de construção do novo que liberte. Energias sociais antes dispersas são 
canalizadas e potencializadas por meio de suas práticas em “fazeres 
propositivos”
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1. (UNICENTRO 2012) A vida política não acontece apenas dentro do esquema 
ortodoxo dos partidos políticos, da votação e da representação em organismos 
legislativos e governamentais. O que geralmente ocorre é que alguns grupos 
percebem que esse esquema impossibilita a concretização de seus objetivos ou 
ideais, ou mesmo os bloqueia efetivamente. [...] Às vezes, a mudança política e 
social só pode ser realizada recorrendo-se a formas não ortodoxas de ação 
política. (GIDDENS, A. Sociologia. 4. ed. Tradução Sandra Regina Netz. Porto Alegre : Artmed, 2008).
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Há um tipo comum de atividade política não ortodoxa, que busca promover um 
interesse comum ou assegurar uma meta comum através de ações fora das 
esferas institucionais, que se chama de

A) interação social.
B) mobilidade lateral.
C) movimento social.
D) princípio preventivo.
E) movimento de acomodação urbana.



OS MOVIMENTOS SOCIAIS TRADICIONAIS 

Os movimentos sociais começam a consolidar-se dentro do capitalismo 
industrial, tendo o foco, consequentemente, na luta dos trabalhadores. Na 
passagem do século XIX para o século XX, surgem manifestações coletivas 
que buscam melhores condições de trabalho e garantias de direitos (em 
especial os sociais). Reivindicam também a redução da jornada de 
trabalho, o fim do trabalho infantil, a regulação do trabalho feminino, 
aumento dos salários e estabilidade de emprego. 
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Esse tipo de compreensão dos movimentos sociais está ligado a um 
modelo que podemos classificar como tradicionais. São lutas históricas 
dos trabalhadores, desde o desenvolvimento e a consolidação do 
capitalismo com a Revolução Industrial no século XIX. Apresenta como 
características uma estrutura rígida e uma hierarquização vertical, onde os 
integrantes seguem o que é determinado pelo grupo no controle. Outro 
ponto importante é que esses movimentos buscam uma ruptura brusca da 
transformação da realidade social e suas estruturas. 

7



OS NOVOS MOVIMENTOS SOCIAIS

Desde a segunda metade do século XX, os movimentos sociais ocidentais 
têm ganhado uma nova roupagem. Os chamados novos movimentos 
sociais trazem para o debate questões sobre identidade, cultura e direito 
das minorias. Há uma grande diferença entre os movimentos sociais 
surgidos no final da década de 1960 e aqueles que os antecederam. De 
maneira geral, os novos movimentos sociais não procuram compreender 
as demandas da sociedade apenas a partir das relações de produção e 
economia. 
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Desse modo, as lutas vão além da garantia de necessidades e conflitos 
materiais, pois buscam o reconhecimento social e individual. Para o 
pesquisador brasileiro Antônio Wolkmer, Enquanto os antigos movimentos 
sociais projetam intentos essencialmente material, relações instrumentais, 
orientações para com o Estado e organização vertical, os novos 
movimentos buscam conduzir-se por critérios de afetividade, relações de 
expressividade, orientações comunitárias e organização horizontal.
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Os movimentos étnico-raciais, LGBTQ+, feminista e ambiental são exemplos 
desse tipo de nova formação dos movimentos sociais. Esses movimentos 
possuem demandas especificas e diversas, mas compartilham entre si 
algumas características. 

• Formam sua atuação por meio de uma rede de informação e cooperação, 
isto é, não existe uma centralização hierárquica entre líderes e militantes; 
• Geralmente a composição da base de integrantes não se restringe a uma 
classe social específica, assim participam do mesmo movimento social 
indivíduos em diferentes posições na pirâmide social; 
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• Há uma formação de novas dimensões de identidade. Compreende-se que 
os processos de construção das identidades são múltiplos, complexos e 
fragmentados; 

• Introduzem aspectos íntimos e individuais ao debate coletivo, pois estão 
refletindo sobre a construção identitária; 

• Espelham a crise de representatividade de canais convencionais de 
participação política, tais como partidos e sindicatos. 
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2. (ENEM 2012)Na regulação de matérias culturalmente delicadas, como, por 
exemplo, a linguagem oficial, os currículos da educação pública, o status das 
Igrejas e das comunidades religiosas, as normas do direito penal (por exemplo, 
quanto ao aborto), mas também em assuntos menos chamativos, como, por 
exemplo, a posição da família e dos consórcios semelhantes ao matrimônio, a 
aceitação de normas de segurança ou a delimitação das esferas pública e privada 
— em tudo isso reflete-se amiúde apenas o autoentendimento ético-político de 
uma cultura majoritária, dominante por motivos históricos. Por causa de tais 
regras, implicitamente repressivas, mesmo dentro de uma comunidade 
republicana que garanta formalmente a igualdade de direitos para todos, pode 
eclodir um conflito cultural movido pelas minorias desprezadas contra a cultura 
da maioria.
(HABERMAS, J. A inclusão do outro: estudos de teoria política. São Paulo: Loyola, 2002).
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A reivindicação dos direitos culturais das minorias, como exposto por Habermas, encontra 
amparo nas democracias contemporâneas, na medida em que se alcança

A)a secessão, pela qual a minoria discriminada obteria a igualdade de direitos na condição 
da sua concentração espacial, num tipo de independência nacional
B)a reunificação da sociedade que se encontra fragmentada em grupos de diferentes 
comunidades étnicas, confissões religiosas e formas de vida, em torno da coesão de uma 
cultura política nacional
C)a coexistência das diferenças, considerando a possibilidade de os discursos de 
autoentendimento se submeterem ao debate público, cientes de que estarão vinculados à 
coerção do melhor argumento
D)a autonomia dos indivíduos que, ao chegarem à vida adulta, tenham condições de se 
libertar das tradições de suas origens em nome da harmonia da política nacional
E)o desaparecimento de quaisquer limitações, tais como linguagem política ou distintas 
convenções de comportamento, para compor a arena política a ser compartilhada.



O MOVIMENTO FEMINISTA - TRÊS ONDAS
PRIMEIRA ONDA - Em seu surgimento, o feminismo estava relacionado à busca 
pela participação política feminina, reivindicando o direito ao voto. Esse direito 
só foi alcançado em 1920 nos Estados Unidos, e em 1929 no Equador, primeiro 
representante latino-americano. A primeira onda estava relacionada também à 
busca de direitos trabalhistas no contexto das sociedades industriais, pois a 
situação das mulheres nas fábricas era ainda mais precária do que a dos 
homens.
 
SEGUNDA ONDA - O segundo momento é marcado pelas mudanças na 
sociedade após a Segunda Guerra Mundial. A partir dos anos 1960, as 
reivindicações passam a ser destinadas à divisão de tarefas familiares, 
sexualidade, direitos reprodutivos e igualdade no mercado de trabalho. É 
quando se desenvolve também a luta contra o patriarcado. 
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TERCEIRA ONDA - A partir dos anos 90, entra-se em uma terceira geração 
do feminismo. A questão da formação da identidade aparece em primeiro 
plano. Procura-se pensar o feminismo ligado às diferentes opressões da 
sociedade, reconhecendo as diferentes expressões e variedades do que 
significa ser mulher. Além disso, as pautas de liberdade ganham destaque 
dentro desse contexto. É importante destacar que, apesar das muitas lutas 
em comum, o movimento feminista não é totalmente coeso. Existem 
variadas correntes dentro desse movimento social, devido a rupturas que 
levam em consideração não apenas a posição social da mulher no 
patriarcado, mas também as diferenças de etnia, classes e sexualidades.
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3. (UPE-SSA 2 2016) Observe a imagem a seguir:

O fenômeno nela apresentado é definido como uma
A) ação de partidos políticos que possuem o objetivo de mudar uma determinada situação em 
um país ou região.   
B) determinação social de grupos minoritários que reivindicam melhores situações para 
determinados indivíduos desprotegidos culturalmente.   
C) solução definitiva e tranquila de conflitos e desigualdades sociais impostas pelos grupos 
menos favorecidos aos grupos sociais considerados elitizados.   
D) ação coletiva com base em uma determinada visão de mundo, objetivando a mudança ou a 
manutenção das relações sociais numa dada sociedade.   
E) norma de comportamento determinada pela sociedade para controlar manifestações 
individuais ou grupais que contrariem os interesses do poder político do país.   



17

4. (ENEM 2015) Diante de ameaças surgidas com a engenharia genética de 
alimentos, vários grupos da sociedade civil conceberam o chamado “princípio 
da precaução”. O fundamento desse princípio é: quando uma tecnologia ou 
produto comporta alguma ameaça à saúde ou ao ambiente, ainda que não se 
possa avaliar a natureza precisa ou a magnitude do dano que venha a ser 
causado por eles, deve-se evitá-los ou deixá-los de quarentena para maiores 
estudos e avaliações antes de sua liberação. (SEVCENKO, N. A corrida para o século XXI: no loop da 

montanha-russa. São Paulo: Cia. das Letras, 2001 - adaptado). 
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O texto expõe uma tendência representativa do pensamento social contemporâneo, 
na qual o desenvolvimento de mecanismos de acautelamento ou administração de 
riscos tem como objetivo

a) priorizar os interesses econômicos em relação aos seres humanos e à natureza.   
b) negar a perspectiva científica e suas conquistas por causa de riscos ecológicos.   
c) instituir o diálogo público sobre mudanças tecnológicas e suas consequências.   
d) combater a introdução de tecnologias para travar o curso das mudanças sociais.   
e) romper o equilíbrio entre benefícios e riscos do avanço tecnológico e científico.   
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