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“A libertação é um ato histórico e não de pensamento, e é 

ocasionada por condições históricas, pelas condições da 
indústria, do comércio, da agricultura, do intercâmbio [...]”.  
Karl Marx (2007) 

 

Resumo 

O objetivo do artigo é refletir sobre práxis política e movimentos sociais: concepções, 
projetos e utopias. Busca-se estudar o conceito de práxis e movimentos sociais 
enquanto constructos da relação entre prática e teoria que possibilita a crítica, a 
interpretação e a elaboração de projetos de transformação. A práxis política surge 
na articulação entre práxis teórica e produtiva, mediada pelas condições estruturais 
de desenvolvimento do processo social. O tema proposto no artigo é parte das 
reflexões dos estudos do doutorado em andamento sobre movimentos sociais e 
práxis política. Para tanto, defende-se a práxis na perspectiva marxista, que é 
compreendida como transformação objetiva do processo social, isso quer dizer que 
é transformação das relações homem-natureza, portanto, práxis produtiva, e 
homem-homem, que significa práxis revolucionária. A relação entre práxis política e 
movimentos sociais deriva do entendimento de que os movimentos sociais podem 
ser potencializadores da transformação social.  
 

Palavras-chave: Práxis política; Movimentos sociais; Projetos; Utopias 

 

Introdução 

 

O presente artigo busca refletir sobre o conceito de práxis enquanto elemento 

norteador dos estudos sobre movimentos sociais, concepções, projetos e utopias. 

Procura-se  estudar o conceito de práxis e movimentos sociais enquanto construtos 

da relação entre prática e teoria que possibilita a crítica, a interpretação e a 

elaboração de projetos de transformação. A práxis política surge na articulação entre 

práxis teórica e produtiva, mediada pelas condições estruturais de desenvolvimento 

do processo social. A relação entre práxis política e movimentos sociais deriva do 

entendimento de que os movimentos sociais podem ser potencializadores da 

transformação social. Entretanto, destacam-se as limitações dos movimentos 

sociais, enquanto projeto futurista, pois o presente é sua característica fundante e, 
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por esta razão, apresenta limitações de operar o novo, no âmbito da maioria dos 

movimentos sociais.  

Far-se-á uma incursão sobre as dimensões da práxis, compreendendo a partir 

do que Marx (2009) formula em seus estudos, em que a filosofia, por si só, como 

crítica da realidade, não a transforma. Para mudar a realidade, a filosofia tem de 

realizar-se. Portanto, a passagem da filosofia à realidade precisa de mediação da 

práxis. A teoria, por si só, não transforma a prática, isso só ocorrerá quando a 

prática penetrar na consciência dos homens. Mas, isso só não basta, faz-se 

necessário determinar qual teoria e quais tipos de homens concretos, que ao 

elaborarem suas críticas, a transformam em ação, ou seja, em práxis revolucionária 

(VÁZQUEZ, 2007).  

Sobre movimentos sociais, como centralidade da práxis nas ações políticas, 

tema deste estudo, resslta-se que a idealização dos mesmos atrapalha suas 

análises. E o romantismo que lhe cerca dificulta sua compreensão. Isso porque 

evita-se a crítica. Para melhor entendimento sobre os elementos do conceito de 

movimentos sociais, adota-se o que Viana (2015, p. 53) define ser movimentos 

sociais: “[...] mobilizações de grupos sociais que produzem senso de pertencimento 

e objetivos gerados por insatisfação social (demandas, necessidades, interesses, 

etc.) com determinada situação social”. Um movimento social forja elementos 

importantes, porém difusos, como organizações, tendências, manifestações, entre 

outros aspectos. 

No entendimento de Jensen (2014), quando um grupo social produz um 

movimento social, ocorrem mudanças no interior desse grupo, o que implica dizer 

que o grupo provoca mudanças na própria sociedade, e sobrevém, portanto, 

mudanças sociais no seu âmbito. Nessa perspectiva, todo movimento social é um 

movimento político. 

Sobre o movimento de uma classe social e um movimento de um grupo social 

há diferenças, pois uma classe social está sempre em movimento, e o que 

determina sua condição de existência são as relações de antagonismos de classes. 

Isso significa que possui como característica a luta de classes, e mesmo quando há 

o isolamento e a não consciência de classe, a classe luta e é esta luta que lhe é 

determinante. 
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Também, apresentar-se-á uma reflexão sobre projeto e utopia, a fim de se 

entender os meandros dos movimentos sociais. Nesse sentido, busca-se em Bloch 

(2005) a categoria utopia para trabalhar com o princípio da esperança nas 

mudanças que os movimentos sociais e dos trabalhadores podem ser capazes de 

produzir. Para Bloch, “a razão não consegue florescer sem a esperança, a 

esperança não consegue falar sem a razão; ambas associadas numa unidade 

marxista” (BLOCH, 2005, p. 453). Implica, outrossim, em engajamento para a 

concretização do real, mediado por uma racional esperança que deve ser 

compreendida por meio do materialismo dialético, na perspectiva de Bloch. A 

esperança, nesse caso, é um princípio determinante da materialidade, da realidade 

objetiva. 

 

1. As dimensões da práxis 

 

A palavra práxis tem origem grega e era empregada na Antiguidade como 

ação, atividade humana. Designava uma ação que tem seu fim em si mesma e que 

não cria ou produz um objeto alheio ao agente ou à sua atividade. A mesma foi 

usada por Aristóteles, que lhe deu um significado de praxeis, no sentido de 

descrever as atividades vitais dos animais e o movimento das estrelas, mas provoca 

reflexões a respeito do seu uso em relação aos seres humanos. Aristóteles destaca 

que a práxis é uma das atividades importantes do homem, seguida por Theoria e a 

poiesis.  

 

A sugestão é feita no contexto de uma divisão das ciências ou do 
conhecimento, de acordo com o qual há três tipos básicos de conhecimento, 
o teórico, o prático e da poiesis (“o produtivo”), que se distinguem pela 
finalidade ou objetivo: para o conhecimento teórico, o objetivo é a verdade; 
para conhecimento da poiesis, a produção de alguma coisa, e, para o 
conhecimento prático a própria ação. (BOTTOMORE, 2012, p.431). 
 
 

Para Vázquez (2007), a práxis na perspectiva marxista é compreendida como 

transformação objetiva do processo social, isso quer dizer que é transformação das 

relações homem-natureza, portanto práxis produtiva, e homem-homem, que significa 

práxis revolucionária. Nesse aspecto, a práxis significa o elemento norteador do 

conhecimento, o critério da verdade e a finalidade da teoria. A relação entre teoria e 

prática é uma relação de unidade dialética, na qual a teoria não se reduz à prática, 
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mas, sim, sua complementariedade e sua efetivação se dão por meio da ação 

humana.  

Como essência humana, se dá socialmente, e a prática é o fundamento que 

torna possível a atividade humana, uma vez que o homem é, essencialmente, um 

ser prático, produtor material. Nesse sentido, afirma Vázquez (2007, p. 407):  

 

Se o homem só tem essência como ser social, tem-na também como ser 
que produz; mas, por sua vez, esse processo de transformação da 
realiadade objetiva ao longo do qual o homem se produz a si mesmo é um 
processo que se desenvolve no tempo, o que impede de fixar o homem – 
como ser social e prático – em uma forma social determinada de sua 
atividade prática. Desse modo, a essência humana radicaria na natureza 
social, prática (produtora) e histórica do homem. O homem é um ser que 
produz socialmente, e que nesse processo se produz a si mesmo. 
 

 

Para Vázquez (2007), ao usar a expressão atividade, Marx objetiva afirmar o 

caráter real e, sobretudo, objetivo da práxis, uma vez que a mesma transforma o 

mundo exterior, que é independente da consciência e existência humana. Por isso, o 

objeto da atividade prática são os homens concretos. O fim dessa atividade é a 

transformação real do mundo social e natural para atender às necessidades 

humanas. O resultado é uma nova realidade social, que existe independentemente 

da vontade dos sujeitos que as criaram, mas que só existe pela criação do homem 

enquanto ser social. (VÁZQUEZ, 2007).  

Sobre a crítica à ideologia burguesa, Korsch (1966) adverte que Marx propõe 

como objeto a crítica da filosofia burguesa, a crítica de todas as ciências humanas 

burguesas, pois a crítica da ideologia burguesa é a crítica a partir da classe 

proletária. Nesse movimento é que Marx (2009), na ideologia Alemã, ao debater 

sobre as teses de Feuerbach, afirma que o grande problema do materialismo é que 

o objeto, a realidade, só é apreendido como forma de objeto ou da contemplação - 

crítica feita aos filosófos da época -, e não como atividade humana, prática. O autor 

afirma:  

 

Feuerbach quer objetos sensíveis, efetivamente diferenciados dos objetos 
do pensamento: mas ele não apreende a própria atividade humana como 
atividade objetiva [...]. Ele não entende, por isso, o significado da atividade 
“revolucionária”, “prático-crítica”. (MARX, 2009, p. 119).  
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Na oitava tese, Marx faz uma crítica a Feuerbach, afirmando que a vida social 

é prática. E é errôneo definir a teoria sob o ponto de vista do idealismo, uma vez que 

a solução encontra-se na prática humana e na compreensão de como se realiza 

essa prática. E continua o diálogo com Feuerbach, afirmando que os filosófos 

interpretam o mundo, mas o que importa, sobretudo, é a transformação deste 

mundo. (MARX, 2009). 

Vázquez (2007) chama atenção para o tipo de homens que serão os 

mediadores entre a crítica teórica e prática, e assinala a partir do que Marx define 

como relação entre a teoria e a práxis, destacando que, por si só, a teoria não se 

realiza, e sua efetivação depende da existência de uma necessidade radical. Esta, 

por sua vez, se expressa como crítica radical, e que torna possível sua aceitação. 

Isso significa que a passagem da teoria à prática, ou da crítica radical, é forjada pela 

história determinada. Implica dizer que a passagem da teoria à práxis revolucionária 

é determinda pela existência de uma classe social, que só libertará a si mesma 

libertando a humanidade.  

 

[...] o proletariado não pode emancipar-se sem passar da teoria à práxis. 
Nem a teoria por si mesma pode emancipá-lo, nem sua existência social 
garante por si só sua libertação. É preciso que o proletariado adquira 
consciência de sua situação, de suas necessidades radicais e da 
necessidade e condições de sua libertação.[...] a filosofia- diz Marx- não 
pode chegar a realizar-se sem a abolição do proletariado, e o proletariado 
não pode chegar a realizar-se sem a abolição da filosofia” (VÁZQUEZ, 
2007, p. 118). 

 

 

Entre as várias formas de práxis, destaca-se a atividade prática produtiva que 

o homem estabelece com a natureza, mediada pelo trabalho. É devido ao trabalho 

que o homem resiste às matérias e forças naturais e cria um mundo de objetos úteis 

para atender às suas necessidades. Mas isso só ocorre porque o homem é um ser 

social e realiza as transformações através de um processo determinado por relações 

de produção. Para Vázquez (2007, p. 227): 

 

No processo de trabalho, o homem, valendo-se dos instrumentos ou meios 
adequados, transforma um objeto com relação a um fim. Na medida em que 
materializa certo fim ou projeto, ele se objetiva de certo modo em seu 
produto. No trabalho - diz Marx - o homem assimila “as matérias da 
natureza sob uma forma útil para sua própria vida”, mas só pode assimilá-
las objetivando-se nelas, isto é, imprimindo na matéria trabalhada a marca 
de seus fins. Marx aponta essa adequação a um fim como um dos fatores 
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essenciais do processo de trabalho: “Os elementos simples do processo de 
trabalho são a atividade orientada a um fim – ou seja, o próprio trabalho-, 
seu objeto e seus meios”.  
 
 

Para o autor, essa caracterização da forma e conteúdo do processo de 

trabalho revela as condições subjetivas (que são as atividades do trabalhador) e as 

objetivas (que são as condições materiais do trabalho), representadas pelos 

instrumentos ou meios que operam as transformações.  

 

A práxis produtiva é, assim, a práxis fundamental porque nela o homem não 
só produz um mundo humano ou humanizado, no sentido de um mundo de 
objetos que satisfazem necessidades humanas e que só podem ser 
produzidas na medida em que se plasmam neles fins ou projetos humanos, 
como também no sentido de que na práxis produtiva o homem se produz, 
forma ou transforma a si mesmo. (VÁZQUEZ, 2007, p. 229).  
 
 

Quanto à práxis política, constitui uma atividade prática que baliza e orienta 

para transformações na sociedade, que vão desde as relações econômicas, políticas 

e sociais. A práxis social, por sua vez, consiste em uma atividade de grupos e 

classes sociais que pode transformar a organização e a direção da sociedade, ou 

mesmo provocar mudanças no Estado. Essa forma de práxis é a atividade política. 

Nesse sentido, a política é uma atividade prática na medida em que a luta realizada 

pelos grupos ou classes sociais está ligada à determinada organização de seus 

membros, como é o caso dos movimentos sociais, instituições e partidos.  

 

A práxis política, enquanto atividade prática transformadora, alcança sua 
forma mais alta na práxis revolucionária como etapa superior da 
transformação prática da sociedade. Na sociedade dividida em classes 
antagônicas, a atividade revolucionária permite mudar radicalmente as 
bases econômicas e sociais em que se assenta o poder material e espiritual 
da classe dominante e instaurar, assim, uma nova sociedade. (VÁZQUEZ, 
2007, p. 232). 
 
 

Pode-se afirmar que os movimentos sociais são agentes de mudança e que, 

através de uma luta consciente, organizada e dirigida, com estratégias e objetivos 

definidos, especialmente com projetos, são capazes de transformar a sociedade. 

Neste sentido, se o homem existe enquanto ser prático, afirmando-se como prática 

transformadora, a práxis revolucionária e a práxis produtiva constituem dimensões 

indispensáveis de seu ser prático. (VÁZQUEZ, 2007).  
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2.  Conceito de movimentos sociais  

 

O tema movimentos sociais recorrente nos estudos das ciências sociais 

aparece com uma diversidade de definições, e por vezes com ausência de 

definições. As dificuldades nestes estudos remetem a problemas de ordem 

ideológica e teórico-metodológica, que, para Viana (2015, p. 7-8), 

 

[...] Por não possuir uma base teórico-metodológica adequada, a definição 
de movimentos sociais passa a ser de forma pré-explicativa, geralmente 
empirista (indutiva) [...] Assim, alguns confundem movimentos sociais com 
manifestações, partidos políticos, classes sociais, ideologias, organizações, 
entre outras infinidades de fenômenos e os definem a partir de tal confusão.  

 

Na definição de Gohn (2011), movimentos sociais são ações coletivas de 

cárater sociopolítico e cultural com variadas formas dos grupos se organizarem. 

Para a autora, os movimentos elaboram diagnósticos sobre a realidade social e com 

uma pluralidade quanto à forma de organização, desenvolve proposições para 

mudanças. O que caracteriza movimentos sociais na definição da autora: 

 

[...] possuem identidade, têm opositor e articulam ou fundamentam-se em 
um projeto de vida e de sociedade. Historicamente, observa-se que têm 
contribuído para organizar e conscientizar a sociedade; apresentam 
conjuntos de demandas via práticas de pressão/mobilização; têm certa 
continuidade e permanência. Não são só reativos, movidos apenas pelas 
necessidades (fome ou qualquer forma de opressão); podem surgir e 
desenvolver-se também a partir de uma reflexão sobre sua própria 
experiência. Na atualidade, apresentam um ideário civilizatório que coloca 
como horizonte a construção de uma sociedade democrática. (GOHN, 2011, 
p. 336). 

  

A partir dessa definição, a questão que se coloca é: de que tipo de movimento 

social a autora está se referindo?  Como se todo movimento fosse movimento social, 

ou seja, movimento sindical, movimento camponês, operário, enfim, tudo é 

considerado movimento social.  

Ademais, nem todo movimento social apresenta caráter de permanência. 

Veja-se o movimento de tarifa zero, ocorrido em junho de 2013, que não apresentou 

um caráter de permanência e tampouco tinha, nas suas bases, uma concepção de 

sociedade, salvo em algumas regiões onde o movimento estudantil estava mais 

organizado. Porém, hoje já não opera com intensidade, como em 2013, quando o 
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fenômeno apareceu no cenário nacional com força, mobilizando a juventude 

brasileira.  

Um aspecto relevante para este estudo é compreender a relação entre 

movimentos sociais e classes sociais, pois a análise da composição social dos 

movimentos sociais e da hegemonia na sociedade e no seu interior é importante 

para o entendimento desta dinâmica. Para Viana (2015), é indispensável conhecer a 

dinâmica do movimento do capital, que, ao se desenvolver, gesta o processo de 

mercantilização das relações sociais e possibilita a criação de movimentos sociais, 

em virtude dos impactos que o capital exerce na sociedade. 

Outro fator relevante para o entendimento sobre os movimentos sociais é a 

relação destes com o Estado, que podem ir desde a abolição do Estado, como pela 

ligação direta com este. 

 

A questão da hegemonia e da cultura se manifesta em todos esses 
processos e por isso é importante uma discussão pouco realizada: a relação 
dos movimentos sociais com a produção intelectual. É preciso analisar a 
produção de ideias pelos movimentos sociais, bem como a influência de 
ideologias e cultura em geral sobre sua constituição e reprodução. (VIANA, 
2014, p. 18).  
 
 

Partindo do pressuposto de que os movimentos sociais são movimentos de 

grupos sociais e que é pertinente para este estudo compreender o que é um 

movimento, “Consideramos mais adequado pensar essa categoria como sendo 

deslocamento, no tempo e/ou no espaço. O deslocamento espacial significa ir de um 

lugar para outro e o temporal significa sofrer alterações em sua composição 

original”. (VIANA, 2015, p. 22). O autor chama atenção de que é indispensável o 

acompanhamento do conceito social, entendendo que movimento social é um 

movimento de um grupo social.  

Os grupos sociais se movimentam por questões internas e externas, e isso 

ocorre porque um grupo social só existe no conjunto das relações sociais 

estabelecidas em função de demandas produzidas pelas necessidades do próprio 

grupo, e na relação com a sociedade.  

Para compreender um movimento social, faz mister conhecer a constituição 

do seu grupo social, que possui algo em comum, não estando necessariamente 

organizado. Por exemplo, os trabalhadores Sem Terra: o fato de serem Sem Terra 

não tipifica que configure um movimento social; o que o faz ser um movimento é a 
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necessidade de trabalhar na terra, não possuir a terra para produzir seu sustento, e 

surge, nesse caso, uma necessidade, que existe sob determinada condição 

histórica. 

Nesse sentido, um movimento social só existe quando o conjunto de pessoas 

que o constituem possui algo em comum, que vai desde aspectos biológicos, que 

são, por exemplo, raça e sexo, quanto aspectos culturais e ideológicos, que nesse 

caso se constitui em projeto político. (JENSEN, 2014). 

Ademais, Jensen (2014), no seu artigo “As dez teses sobre movimentos 

sociais”, elabora uma reflexão em que destaca que o movimento social é importante 

para seu grupo social, pois desenvolve um processo de experiência e de 

consciência nos seus membros, sobretudo adquire unidade e organicidade política, 

modificando os seus componentes, assim como a sociedade, o que implica em 

mudança social. 

Partindo da premissa de que todo movimento social é provocado pelas 

determinações de relações de produção, que, por conseguinte, são relações de 

classes sociais, elencam-se alguns elementos fundantes para o entendimento do 

que são movimentos sociais. O primeiro elemento é entender a relação entre 

movimentos sociais e classes sociais, com formas de lutas, de resistências e de 

consciência. O outro elemento é pensar no movimento do capital e na dinâmica 

imposta pelo desenvolvimento deste modo de produção. E, sobretudo, no processo 

de mercantilização das relações sociais que este sistema promove e que provoca o 

surgimento dos movimentos sociais. E, por fim, não menos importante, a relação 

entre partidos, instituições e, especialmente, Estado.  

Sobrepostas a todos estes elementos destacados, tem-se a hegemonia e a 

cultura que se delineiam em todos esses processos. Isso quer dizer que os 

movimentos sociais não podem ser entendidos fora da totalidade, que é a 

sociedade. (VIANA, 2015). 

 

2.1. Movimentos sociais e tipologia 

 

Outro fator insdispensável para demarcar os estudos sobre movimentos 

sociais é que estes são diferentes dos movimentos políticos das classes sociais, 

pois os movimentos aglutinam como base grupos sociais e não classes sociais. 
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Porém, os movimentos sociais estão envolvidos numa dinâmica da luta de classes, 

e, para Viana (2015, p. 56), classes sociais são “Conjuntos de indivíduos que 

possuem um determinado modo de vida comum, interesses comuns e luta em 

comum contra outras classes sociais a partir de uma determinada atividade fixada 

na divisão social do trabalho, gerada pelo modo de produção dominante”. Isso quer 

dizer que as classes sociais estão submetidas à divisão social do trabalho na 

sociedade e isso determina modo de ser e viver, interesses e luta de classes.  

Marx (2009), em “A ideologia Alemã”, chama atenção para o fato de que:  

 

Os homens são os produtores das suas representações, ideias, mas, os 
homens reais, são produtores a partir de suas relações de produção, 
condicionados às forças produtivas e, sobretudo pelas relações que 
corresponde até suas formações mais avançadas. 

 

Nesse sentido, faz mister analisar a composição de classe dos movimentos 

sociais e a hegemonia1 no seu interior, para entender sua organização, objetivos, 

tipos de mobilização e de insatisfação. São três os tipos de movimentos sociais, 

segundo Viana (2015): conservadores, reformistas e revolucionários. Tal divisão 

ajuda a compreender a sua composição de classe e hegemonia, visto que expressa 

uma determinada determinação cultural. Isso revela o tipo de representação social, 

valores e concepções que circula no interior do grupo. Nesse sentido, a composição 

social de um movimento traz como elemento fundamental o pertencimento de 

classe, que por sua vez gera cultura, acesso a bens e recursos, entre outros.  

Parte-se agora para as  características de um movimento conservador: pode 

ser monoclassista2 ou policlassista3, embora o seu predomínio seja monoclassista, 

mas isso vai depender da composição social dos integrantes do grupo que formam a 

base. É composto pela classe mais alta, de hegemonia burguesa; apregoa no seu 

bojo o cárater conservador; defende a organização da sociedade em curso, pois 

                                                             
1
 Segundo Viana (2015, p.63), hegemonia é uma vigência cultural que pode ser e geralmente é 

marcada pela dominação cultural, mas também pela inércia e reprodução acrítica de determinadas 
ideias e concepções, seja pela predominância da mentalidade burguesa, que é seu elemento 
determinante, seja pela mutações sociais e processos culturais que emergem a partir de certas 
necessidades, situações, etc. 

2
 Monoclassista: Pertencentes a uma classe social. 

3
 Policlassista: Segundo Viana (2015), a base social de diversas classes, sendo que, em algumas, se 

manifestam indivíduos das classes desprivilegiadas e, em outros, indivíduos oriundos de classes 

privilegiadas.  



11 

 

busca garantir a manutenção do status quo; e tem na intolerância seu aspecto 

amiúde. Defende um conjunto de valores, concepções que garantam a conservação 

do grupo social que está na base. A gênese de tais aspectos remete à sociabilidade 

capitalista, com bases na competição, mercantilização e burocratização, 

especialmente gesta elementos como o preconceito, a xenofobia, a discriminação, 

entre outros.  (VIANA, 2015).  

Já os movimentos sociais reformistas apresentam composição social  

policlassista. Uma característica desse movimento é a hegemonia burguesa e 

burocrática, realiza uma ação reprodutivista do capitalismo. Seu principal alvo é o 

Estado e tem na reivindicação sua principal força organizativa; desejam reformas 

sociais, atendimentos a demandas sociais, sobretudo mudanças na cultura. 

O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra no Brasil apresenta um 

caráter reformista e suas reivindicações cobram do Estado que assentem famílias 

em terras não produtivas, defendendo que a propriedade seja social.  

 

 

O assentamento é um espaço para o conjunto de familias camponesas 
viverem, trabalhar e produzir, dando uma função social a terra e garantindo 
um futuro melhor à população. A vida no assentamento garante à famílias 
direitos sociais que não são garantidos a todo o povo brasileiro, como casa, 
escola e comida [...]. Buscamos, em cada assentamento, desenvolver uma 
mentalidade e uma atitude de Soberania Alimentar, compreendendo que a 
nossa função social é produzir alimentos, sendo esta a nossa primeira 
tarefa histórica, eliminando a fome do meio das famílias camponesas

4
.  

 
  

 
Com esta definição sobre função social da terra, pelo movimento, pode-se 

observar que o mesmo apresenta um elemento importante do ponto de vista do que 

se reflete neste artigo, que é a reivindicação, junto ao Estado, de atendimentos de 

demandas sociais. Buscam, sobretudo, alterações na sua cultura, que neste caso é 

contestar a concentração de terras nas mãos de grupos poderosos, que são os 

mesmos que compõem o poder político no país.  

Mas, mesmo apresentando um caráter reformista, os movimentos são 

diferenciados na sua constituição, como é o caso do movimento citado. Alguns 

apresentam tendências revolucionárias, apesar de minoritárias.  

                                                             
4 Disponível em: www.mst.org.br/nossa-produção. Acesso em: 12 out. 2015). 

http://www.mst.org.br/nossa-produção
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Enquanto as demais tendências estão homogemonizadas pela burguesia ou 
burocracia, a tendência revolucionária expressa no seu interior uma 
hegemônia proletária.  A  sua composição social pode ser classista ou 
monoclassista. Uma tendência revolucionária policlassista tende a ter como 
base social setores de diversas classes, sendo que em algumas de suas 
manifestações predominam indivíduos de classes desprivilegiadas 
(especialmente jovens e intelectuais). A hegemonia no seu interior é 
proletária, mesmo que com algumas ambiguidades [...] (VIANA, 2015, p. 
87).  
 

A tendência revolucionária nos movimentos sociais reformistas é escassa e 

possui características de dissidências. O autor chama atenção de que essa  

tendência é marcadamente proletária. Apesar da tendência revolucionária no interior 

dos movimentos reformistas apresentar-se com certa inconsistência quanto à sua 

contituição, muda com facilidade, abandona sua posição revolucionária, no conjunto 

das suas contradições. (VIANA, 2015). 

Uma outra questão importante quanto aos limites e desafios para as 

tendências revolucionárias é que seus militantes sofrem perseguições e encontram 

muitas dificuldades para operar no seu conjunto, assim como os resultados da luta 

política não aparecem imediatamente na sociedade, uma vez que alterar as relações 

de produção capitalistas e constituir novas relações de produção é uma tarefa 

revolucionária. (VIANA, 2015). 

Quanto às tendências revolucionárias, afirma Viana (2015, p. 91), as 

monoclassistas proletárias apresentam como forma de organização uma “[...] ação 

direta, seja nos processos de luta ou atuando no conjunto da classe e outros setores 

da sociedade, objetivando a união da classe em seu conjunto ou formação de um 

bloco revolucionário”. 

 

3.Projeto e produção de utopia 

 

Utilizando o conceito de Sartre sobre projeto, Patrick Berger vai desenvolver, 

em seu artigo “Movimentos sociais, futuro e utopia”,  a perspectiva de que o 

elemento indispensável aos movimentos sociais é o seu projeto. Usa o termo como 

uma adaptação a esta concepção. Destaca que o projeto é uma escolha e que o 

indivíduo nasce e só depois escolhe. Entretanto, adverte que o ser humano não é 

sobremaneira livre e, neste caso, não ocorre a liberdade de escolha, pois esta é 

determinada pela condição da existência desse ser no mundo, ou seja, suas 
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escolhas estão relacionadas com o social, o político, o econômico e o cultural. 

(BERGER, 2015). 

Para Marx (2009), os homens são resultado da sua produção, como 

produzem, com que produzem, e o que os indivíduos são depende das condições 

materiais da sua produção.   

Mas, qual é o sentido e significado de projeto para os movimentos sociais? 

Scherer-Warren (1987, p.15) adverte que a práxis é em si mesma inconcebível sem 

a carência, a transcendência e o projeto. Pois é por meio “[...] de seu projeto que o 

homem se produz e supera a condição que lhe é dada, revela e determina sua 

situação, transcendendo-a para objetivar-se, pelo trabalho, pela ação”.  

Nesse sentido, o projeto dos movimentos sociais são: 

 

[...] projetos históricos e por isso remetem à determinada concepção de 
história, de passado, presente e futuro. A utopia é o horizonte desejável e 
realização dos projetos históricos dos movimentos sociais quando superam 
suas ilusões e apontam para a superação da razão de sua existência e 
ilusões. Por isso é fundamental observar a posição dos movimentos sociais 
diante do futuro, o que também remete ao problema de suas posições sobre 
o passado e o presente. (BERGER, 2015, p.81). 

 

 

Para Berger (2015), o projeto se constitui de objetivos imediatos e finais. Ao 

passo que os objetivos imediatos são a forma imediata de se atingir os objetivos 

finais, os objetivos finais são o elemento norteador do movimento, onde se busca 

chegar, o que se quer com a luta.  

O autor ressalta que é possível um movimento social ter objetivo, mas não 

possuir projeto, o que representa um entrave, uma vez que não apresenta 

contribuição quanto à superação dos problemas que gerou o próprio movimento, ou 

seja, as demandas do grupo em processo reivindicatório. Isso quer dizer que um 

movimento social sem projeto torna-se uma presa fácil no processo de cooptação 

por partidos políticos, pelo próprio Estado, como também pela sociedade civil.  

O fato de o movimento social possuir um projeto é determinante no modo de 

organização e encaminhamento de suas reivindicações. Isto porque, ao elaborar um 

projeto com objetivo final, como também com os objetivos imediatos, a fim de que 

seja possível a concretização da luta, os movimentos sociais podem ter no seu 

horizonte uma direção, sem que com isso se percam nos meandros da cooptação, 



14 

 

corrupção e do imediatismo. Isso sem perder de vista o roteiro final, a concretização 

daquilo que os fez surgir.  

Entretanto, um dos grandes problemas, afirma Berger (2015), é a dificuldade 

da formação dos integrantes do movimento e, sobretudo, uma formação pautada na 

teoria e na prática, como síntese das determinações dos processos sociais, políticos 

e culturais que os sujeitos estão envolvidos. Dessa forma, um elemento importante 

que marca o projeto é a força das ideologias e concepções dominantes que exercem 

influência de forma negativa nos movimentos sociais. (BERGER, 2015). 

Uma outra questão levantada por Berger é: qual projeto? Essa pergunta é 

determinante para a análise dos movimentos sociais, pois “Os projetos dos 

movimentos sociais podem estar centrados no passado, presente e futuro. Isso quer 

dizer que, no movimento do passado, o projeto apresenta características da busca 

de harmonia com a natureza, meio ambiente, tradição. “O apego às tradições, ao 

obscurantismo e misticismo, ao romantismo e sentimentalismo [...] a sua forma 

religiosa é a mais comum e forte em épocas de estabilidade” (BERGER, 2015, p. 

85).  

Na outra centralidade dos movimentos sociais há os que defendem o 

presentismo, ou seja, criticam o passado e o futuro, sendo a despolitização das suas 

ações, seguida pela negação da utopia, a sua principal característica, marcada com 

forma e conteúdo pelo utilitarismo e pragmatismo. Nesse caso, o autor chama 

atenção para o “sindicalismo de resultados” (BERGER, 2015, p.87).  

 

O que passa a ser exigido são mudanças legais no interior da legalidade 
capitalista ou políticas estatais de acordo com os interesses dos seus 
integrantes [...] um pequeno direito aqui, uma breve lei ali, e nada mais. A 
ação de alguns se limita a questões jurídicas pontuais e limitadas, o que 
beneficia indivíduos mas não resolve o problema dos grupos. As chamadas 
ações afirmativas se incluem nesse contexto.  

 
 

Nesse contexto de consciência presentista, o autor ressalta as relações entre 

movimentos sociais, partidos políticos e instituições burocráticas, afirmando que “as 

forças dominantes na maioria dos movimentos sociais atuais são presentistas, visam 

vantagens pessoais no interior da sociedade moderna sem apontar para uma 

transformação social” (BERGER, 2015, p. 87). 

Ao contrário da consciência passadista e presentista, que o autor define como 

contraditórias ao projeto histórico da classe trabalhadora, adverte que é a 
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consciência futurista o projeto emancipador, onde o mesmo centra suas análises, 

afirmando que este projeto possui características de utopia e rompe com os grilhões 

do passado e do presente. Diz Berger (2015): 

 

O projeto futurista é aquele que não está voltado para o passado, seja para 
retomá-lo ou exorcizá-lo, nem para o presente, seja para reproduzí-lo ou 
melhorá-lo. O projeto futurista aponta para o futuro, o que vem adiante e o 
que pode redimir a humanidade, libertar os seres humanos, abolir as formas 
de opressão e exploração, realizar a igualdade e a liberdade, ou seja, a 
utopia. 
 
 

Mas, o que é utopia? Para o filosófo alemão Ernst Bloch, a utopia se 

apresenta como apartada da realidade presente, em que a grande centralidade é o 

presente. Destaca que as insatisfações e o descontentamento são referências para 

potencialidades que gestam a esperança humana.  

 A utopia, afirma Bloch (2005, p. 456), é parte da estrutura histórica do 

homem. Isso implica dizer que “o marxismo foi o único que promoveu a teoria prática 

de um mundo melhor, não pra esquecer o mundo presente, como era comum na 

maioria das utopias sociais abstratas, mas pra transformá-lo em termos dialético-

econômicos”. 

Nesse sentido, Berger (2015, p. 94) destaca que: 

 

A passagem das utopias abstratas para a utopia concreta emerge com o 
surgimento do marxismo (a ciência da tendência, segundo expressão de 
Bloch). A topia concreta é aquela que, através da transformação do ainda- 
não-consciente,  em consciente, do abstrato e sem mostrar o caminho da 
transformação para a reflexão das tendências realmente existentes, do 
fragmentário para o totalizante, do otimismo progressista burguês para o 
otimismo militante (pois o novo é uma tendência que enfrenta 
correspondências e por isso é preciso agir para o concretizar e reforçar sua 
possibilidade de realização). 
 
 

Para Berger (2015), a utopia é uma crítica que, ao negar o capitalismo, 

dialeticamente afirma uma outra sociedade. O objetivo final é o que alimenta a 

trajetória de um movimento social. O seu projeto é marcadamente a grande 

empreitada que alimenta essa trajetória. Mas, para o autor, o movimento operário é 

o sujeito histórico revolucionário, e isso se dá devido à constituição das relações 

sociais nas quais esses sujeitos se constituem e são constituídos. Ou seja, na 

relação antagônica com a burguesia. 
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Considerações 

 

Pensar o tema movimentos sociais é pensar a complexidade da sua 

existência, haja vista que possuem uma dinâmica na qual sua existência imbrica não 

no antagonismo, mas na oposição. As mazelas criadas pelo modo de produção 

capitalista só serão resolvidas com a superação deste modelo, e isso significa que o 

proletariado deve protagonizar sua tarefa histórica, qual seja, criar novas relações de 

produção. 

 

A consciência antecipadora e o otimismo militante são elementos 
fundamentais nesse processo e presentes na utopia concreta expressa pelo 
marxismo. A consciência antecipadora é o que permite pensar a “mudança 
radical”, a realização da utopia. A formação de uma vontade coletiva de 
transformação pressupõe uma “conversão do olhar”, o que significa superar 
a obscuridade do imediato, a reificação do cotidiano, e o deslocamento do 
presente para o devir, ganhando seu sentido em sua relação com o futuro. 
(BERGER, 2015, p. 94). 
 

 

Os movimentos sociais têm um papel a cumprir, aliados ao do movimento 

operário. Essa aliança possibilitará a radicalização dos movimentos sociais, 

superando, no entendimento de Berger (2015), o passadismo e o presentismo, o que 

significa visibilizar o antagonismo que marca a luta de classes entre burguesia e 

proletariado. Sobretudo, para afirmar que “[...] todas as lutas no seio do Estado, a 

luta entre a democracia, a aristocracia e a monarquia, a luta pelo direito ao voto, não 

são mais do que as formas ilusórias em que são travadas as lutas reais das 

diferentes classes entre si [...]” (MARX, 2009, p. 47).  

Portanto, os movimentos sociais terão uma tarefa histórica, que é sua união 

com a classe operária, para que juntos possam destruir a velha ordem, sendo assim, 

busca-se em Marx, na décima tese sobre Feuerbach, como síntese das reflexões 

aqui propostas: “O ponto de vista do velho materialismo é a sociedade “burguesa”; o 

ponto de vista do novo é a sociedade humana, ou a humanidade socializada”. 

(MARX, 2009, p. 126). Com isso, defende-se a construção de um bloco histórico que 

permita aos movimentos sociais enfrentar efetivamente a sociedade capitalista e 

participar da realização da utopia, e que seja capaz de aglutinar forças ao bloco 

histórico da classe trabalhadora e superar as contradições do sistema capitalista.  
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