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MOVIMENTOS SOCIAIS 

Polémica Conceptual 

 
 

Resumo 
 
 
 No presente trabalho pretendemos discutir a polémica prevalecente na 
concepção dos movimentos sociais. Nesse sentido, confrontaremos 
opiniões de diversos autores que se desenvolvem em duas perspectivas. A 
primeira defende a possibilidade de falar de movimentos sociais “clássicos” 
e “Novos” e, considera haver uma contribuição marxista para os movimentos 
sociais. Fazem parte dos movimentos sociais “Clássicos”, as lutas de classe 
entre o proletariado e a burguesia, as inúmeras revoltas, resistências e 
outras formas de protesto e; “Novos”, as novas formas de acção e 
organização dos movimentos sociais do Século XX. A segunda e antagónica 
considera que os movimentos sociais são uma consequência directa da 
agressão do capitalismo e nunca pode se considerar a existência de 
movimentos sociais na época pré-capitalista e por isso, seria inútil a 
possibilidade de falar de “Clássicos” e “Novos” movimentos sociais e muito 
menos da contribuição marxista sobre os mesmos, pois que os movimentos 
sociais só existem desde o século XX. 
 
Palavras-chave: Grupos sociais; Movimentos sociais Clássicos; Novos 
Movimentos Sociais. 
 
  

Movimento social, conceitos 
 

Não houve consenso entre os teóricos no campo de conceitos e 

definições dos movimentos sociais ao longo de todo o percurso histórico de 

sua evolução. Uns entendem movimento social como sistema de relações 

sociais; alguns, como sistema de ação coletiva; outros, como a luta de 

classes opostas pela insatisfação social ou ainda como grupo de resistência 

às mudanças.  

Por seu turno, Turner e Killian, citados por Gohn (2002, p.43), 

“definem um movimento social como a ação de uma coletividade com 

alguma continuidade para promover mudanças ou resistir a ela na 
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sociedade ou no grupo do qual faz parte”. Estes autores destacam a 

continuidade como sendo determinante fundamental nos movimentos 

sociais, pois é ela que os distingue de outras formas de manifestação. É da 

continuidade que se formulam objetivos, as estratégias de ação e a divisão 

de tarefas. Em torno dos movimentos sociais, os autores abordam a 

tendência de institucionalização, estatuto dos movimentos geralmente 

quando atingem um certo grau de maturidade. Afirmam que “A 

institucionalização impõe estabilidade adicional ao movimento e um dos 

seus aspectos-chave é determinar procedimentos de conduta para o grupo” 

(TURNER e KILLIAN apud GOHN, 2002, p. 44). Os autores são de fé que 

os movimentos podem vir a ter um carácter institucionalizado. 

No entanto, frente ao posicionamento dos autores, em referência 

sobre a tendência de institucionalização dos movimentos, outros teóricos 

apontam este fator como sendo um sacrilégio para a vida dos próprios 

movimentos e princípio do seu desenlace. Tal é o caso de Touraine. 

Touraine, citado por Iglesias (2015, p. 49), afirma a existência de dois 

fatores que criam obstáculo na constituição e desenvolvimento dos 

movimentos sociais. O primeiro, relaciona-se com a intervenção da classe 

dominante na construção da historicidade e o modo em que, a partir disso, 

se desativam formas organizativas dos setores subalternos dos 

movimentos. E o segundo, se vincula aos pedidos e tendências de 

institucionalização por parte dos movimentos sociais. Esta operação, de 

acordo com o autor, redunda na perda do radicalismo inicial dos 

movimentos já constituídos. Portanto, a tendência de institucionalização e 

consequente casamento com as instituições do Estado, diz Iglesias, as 

diversas formas de organização da sociedade civil aparecem sob forma de 

cooptação, burocratização, por parte das iniciativas estatais, direcionada à 

capacidade transformadora dos movimentos sociais. Neste caso, a 

institucionalização dos movimentos sociais e sua aproximação com as 



3 

 

instituições do Estado são um erro fatal para a vida de um movimento que 

pretende crescer pela causa social. 

Um outro conceito seleccionado para o nosso estudo é de 

Melucci. Ele define “[…] um movimento social como uma forma de acção 

coletiva (a) baseada na solidariedade, (b) desenvolvendo um conflito, (c) 

rompendo os limites do sistema em que ocorre a acção” (MELUCCI, 2015, 

p.57). Para Melucci, estas dimensões destacadas permitem que os 

movimentos sociais sejam separados de outras formas coletivas, como a 

delinquência, reivindicações organizadas, comportamento agregado de 

massa que, segundo suas palavras, são, com muita frequência, 

empiricamente associados com movimentos e protesto. O que distingue as 

demais formas de manifestação e ações coletivas dos movimentos sociais é 

o seu projeto que, segundo Melucci, tem uma crescente função simbólica. 

Pode-se, talvez, falar de sua função profética, pois ele (o projeto) anuncia 

aquilo que constitui o objetivo final do movimento. Os movimentos não lutam 

justamente por bens materiais ou para aumentar a sua participação no 

sistema vigente; antes, pelo contrário, eles lutam por projetos simbólicos e 

culturais, por um significado e uma orientação diferentes da ação social, e 

ainda lutam para tentar mudar a vida das pessoas, acreditando que 

mudanças podem ser operadas na sociedade quando se luta por elas. 

Por seu turno, Berger (2015) destaca o projeto  como sendo de 

importância capital para o movimento, pois é nele que estão determinadas 

as metas a alcançar bem como os caminhos a seguir. O autor esclarece que 

o projeto engloba objetivos imediatos e finais, que os objetivos imediatos 

são os que se buscam como meios para conseguir atingir o objetivo final e o 

objetivo final é a grande meta que se pretende com o movimento: as 

grandes mudanças sociais, as reformas institucionais ou do sistema. Assim 

sendo, “ O elemento fundamental do projeto, portanto, é o objetivo final, pois 

é ele que oferece a finalidade e razão de existência de um movimento.” 
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(BERGER, 2015, p. 83). O autor acrescenta que o projeto só existe 

verdadeiramente quando há um objetivo final e se os objetivos imediatos 

estão coerentes ou pelo menos não entram em contradição com ele. 

Para além do projeto, que igualmente envolve o objetivo final, 

autores como Melucci (1989), Jensen (2015) e outros destacam o grupo 

social como sendo igualmente determinante na constituição dos 

movimentos. Os grupos sociais são atores fundamentais para dar vida ao 

movimento, e o conflito de interesse gira em torno deles, pela sua condição 

social ou cultural. Portanto, de acordo com Jensen, um grupo social só 

existe, aliás, quando existe algo em comum a todos os seus membros. A 

base de um movimento social é o grupo social que lhe movimenta. O 

surgimento de um movimento social marca um período de desenvolvimento 

da consciência e da experiência, que é marcada pelo confronto de opiniões 

em prol do bem coletivo. Em suma, conclui o autor que os movimentos 

sociais são movimentos produzidos por grupos sociais que, em geral, 

provocam alterações tanto no interior do grupo quanto no conjunto da 

sociedade e no próprio desenvolvimento do movimento social.  

Ademais, os movimentos sociais devem ser compreendidos em 

sua generalidade e em suas especificidades. “O que é comum a todos os 

movimentos sociais é o fato de todos eles possuírem como fundamento um 

grupo social e provocarem alterações sociais” (JENSEN, 2015, p.132). Esta 

é a generalidade dos movimentos sociais, e a sua especificidade reside no 

fato de o movimento social possuir uma dinâmica própria, ou, melhor 

dizendo, possuir objetivos específicos, que são respostas directas às 

questões específicas do grupo social. São estas especificidades que fazem 

os grupos distintivos uns dos outros e, por conseguinte, diferentes também 

os movimentos por eles produzidos. 
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Polémica conceptual dos movimentos sociais 

 

Nos últimos tempos, os debates no campo dos movimentos 

sociais têm sido em torno da questão do delineamento de sua periodicidade 

e bem como dos constituintes-chave. Nesta perspectiva, podem ser 

depreendidas duas tendências nas abordagens dos movimentos sociais. 

Uma das tendências é aquela que considera a existência de duas faces dos 

movimentos sociais durante o seu processo de evolução histórica, 

nomeadamente: os movimentos “Clássicos”, nos quais fazem parte todas as 

formam esclarecidas ou não de luta do proletariado pela melhoria das 

condições da classe operária, sendo por isso possível falar da contribuição 

significativa do marxismo em torno dos mesmos e, os “Novos" Movimentos 

Sociais, que abrangem as formam mais recentes de luta pelos direitos civis 

e de cidadania. Outra corrente discorda esta tese e considera equívoco falar 

da existência de movimentos sociais na época pré-capitalista, assim como 

impertinente falar da contribuição de Marx e nem dos marxistas em volta 

dos movimentos sociais, pois eles simplesmente trataram do proletariado e 

sua luta com a burguesia enquanto classe social. Assim, as acusações e as 

antíteses vão se sucedendo mutuamente. 

 

“Clássicos” e “Novos” movimentos sociais 

 

Como nos referimos, autores há que, nas suas abordagens 

sobre movimentos sociais, destacam entre “Clássicos”, ou “Velhos”, e 

“Novos” movimentos sociais e sobrevalorizam a contribuição marxista 

sobre os mesmos. Tal é o caso de Gohn, que engenhosamente descreve 

o percurso dos movimentos sociais e afirma que o prisma clássico 

considerava de movimento social as formas elementares de protesto, 

reivindicações, as acções espontâneas e todas as manifestações 
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colectivas que se engendravam em conflitos tidos como naturais, 

necessários e inevitáveis no choque entre duas realidades opostas. Nesse 

cerne, Alonso (2009, p.57) citando Tilly afirma que: 

 

Até o século XVIII, teríamos movimentos 
paroquiais, defensivos de direitos e recursos de 
grupos prejudicados com a paulatina 
centralização política. Giravam em torno de 
mesmos temas (alimentos, impostos, resistência 
ao alistamento militar) e tinham mesmos locus 
(mercados, igrejas, festivais), mas eram 
particulares comunitários: sua forma variava de 
lugar, de ator e de situação. O reportório de 
ação coletiva seria, então, ‘bifurcado’, 
envolvendo acção direta, com farto uso de 
violência, no plano local, mas operando por 
representação quando questões nacionais 
estavam envolvidas. (grifo da autora). 

 

Desta forma, os movimentos sociais eram concebidos como uma 

interacção contenciosa contínua, envolvendo demandas mútuas entre os 

desafiantes e os detentores do poder. O trecho não deixa dúvidas que 

entendia-se de movimento toda a ação coletiva movida pelas massas que, 

no desenrolar das suas exigências, podiam ser mais ou menos violentas. 

Outros autores ainda recuam mais no tempo e vêem a 

possibilidade de falar de movimentos sociais na época do feudalismo; trata-

se de Frank e Fuentes. Estes autores em seus estudos referiram-se que os 

“novos” movimentos sociais não são novos, eles existiram a mais tempo, e é 

claro que ressurgem com certas características novas. Já os ironicamente 

chamados de movimentos “clássicos” da classe trabalhadora e sindicais, 

surgiram no século XVIII e com o passar do tempo foram mudando de forma 

em função do desenvolvimento industrial. Dizem ainda que, 
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[…] Por outro lado, os movimentos camponeses, 
de comunidades locais, étnico/nacionalistas, 
religiosos e até de mulheres/feministas existiram 
durante séculos e até milênios em muitos lugares 
do mundo. Mas hoje em dia muitos destes 
movimentos são comumente denominados como 
“novos”, embora a história européia conte com 
numerosos movimentos sociais ao longo da 
história. Exemplos destes movimentos são as 
revoltas de escravos em Roma, as Beguine e 
outros movimentos de mulheres no século XII, 
alguns dos quais desencadearam a caça às 
bruxas e outras formas de repressão contra as 
mulheres, os movimentos/guerras camponesas 
do século XVI na Alemanha, os conflitos 
históricos étnicos e nacionais em todo o 
continente. (FRANK; FUENTES, 1989, p. 20, 
grifo nosso).  

 

Como se pode depreender, estes autores foram muito longe, ao 

falarem da existência de movimento de mulheres no século XII e de 

camponeses no século XVI, para se referirem das lutas e revoltas desses 

grupos. Curiosamente os autores em referência chegam de relacionar 

movimentos sociais com conflitos e guerras como se os movimentos sociais 

existissem por mais séculos e ainda milénios em diferentes quadrantes do 

mundo. O que muitas vezes os autores consideram de movimentos sociais 

são formas não bem claras de luta pelos direitos ou pela liberdade. 

Os autores concordam que só os movimentos ecológicos ou 

verdes e pacifistas são os que legitimamente podem ser chamados de 

“novos”, por responderem às necessidades sociais geradas pela nova 

dinâmica do desenvolvimento mundial. Segundo eles, a atual ameaça à 

subsistência e ao bem-estar, a degradação generalizada do meio ambiente 

aparecem como resultado do desenvolvimento industrial recente e em 

reação surgem os movimentos ecologistas ou verdes, que assumem o papel 
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defensivo face à ameaça ambiental. Por outro lado, os desenvolvimentos 

tecnológicos para a produção de material bélico ameaçam a destruição 

maciça da população e, por sua vez, geraram novos movimentos pela paz. 

Frank e Fuentes apelam que os movimentos operários e sindicais 

condenados a movimentos “clássicos”, deviam ser vistos como fenómenos 

recentes e temporários que sempre foram orientados para um determinado 

espaço e numa dada unidade de tempo. Argumentam que uma nova 

característica da maior parte dos movimentos sociais contemporâneos, além 

da sua espontaneidade, mutabilidade e adaptabilidade, é eles herdaram a 

capacidade organizativa e a liderança dos ditos “velhos movimentos” dos 

trabalhadores, dos partidos políticos e da igreja, e que agora buscam 

agregar novas formas. 

Por sua vez, Klandermans e Tarrow, citados por Gohn (2002, p. 

82), consideram que os “novos” movimentos sociais foram concebidos como 

uma reação direta das mudanças estruturais nas sociedades capitalistas do 

ocidente. Nesse sentido, os movimentos estudados foram basicamente o 

das mulheres que lutavam pela emancipação e valorização da mulher; os 

dos ambientalistas, que lutavam pela preservação do meio ambiente 

agredido pela crescente industrialização; os pela paz, contra a guerra; e dos 

estudantes, aqueles que lutam pelas condições humanizadas nas 

instituições de ensino. Estes são os que, sob seu ponto de vista, cobriam a 

página dos Novos Movimentos Sociais (NMS). 

Portanto, segundo Gohn (2002), as mudanças são fontes de 

movimentos. Os “novos” movimentos recusam a política de cooperação 

entre as instituições estatais e os sindicatos e estão mais preocupados em 

garantir a segurança dos direitos civis, lutando para preservá-los ou 

conquistá-los. Geralmente eles usam a mídia e as atividades de protesto 

como formas de mobilizar a opinião pública a seu favor e como forma de 

manifestar a sua pressão sobre os órgãos políticos e do Estado. Os NMS 
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buscam promover mudanças e valores por meio de ações coletivas e alterar 

o quadro dominante de situações, como a descriminação, especialmente 

dentro de instituições da própria sociedade civil. Por sua vez, Mouffe, citado 

por Gohn (2002), afirma que a novidade trazida pelos novos movimentos na 

Europa deriva de novas formas de subordinação ao capitalismo tardio que 

banalizou a vida social e expandiu as relações sociais na cultura, no lazer e 

até na sexualidade. O referido capitalismo criou uma estrutura burocrática 

na sociedade, massificou ou homogeneizou a vida social, pela invenção dos 

poderosos meios de comunicação de massa. 

Algumas abordagens defendem ser possível encontrar a 

concepção dos movimentos sociais em Marx e em marxistas em 

fundamentos que explicam o desenvolvimento social. No fundo, tais 

concepções tratam de uma chamada de atenção para a emancipação do 

proletariado, enquanto a classe explorada e/ou como vanguarda 

revolucionária. Estas concepções foram agrupadas no universo dos 

“clássicos” movimentos. Gohn (2002, p. 172) escreve sucintamente os 

pontos de vista da contribuição marxista para os movimentos sociais nos 

seguintes termos: 

 

Sabemos que o paradigma marxista clássico tem 
duas grandes correntes. Uma ligada ao jovem 
Marx e a seus estudos sobre a consciência, a 
alienação, e a ideologia etc., e que criou uma 
tradição histórica humanista que teve 
continuidade nos trabalhos de Rosa Luxemburgo, 
Gramsci, Lukáscs, e da Escola de Frankfurt após 
a Segunda Guerra Mundial. Será esta leitura do 
marxismo que alimentará as análises 
contemporâneas sobre os movimentos sociais. A 
outra corrente decorre dos trabalhos de Max 
‘maduro’, após 1850, e seus estudos sobre o 
desenvolvimento do capital, em que os conceitos 
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básicos serão formação social, forças produtivas, 
relação de produção, superestrutura, ideologia, 
determinação em última instância, mais-valia etc. 
[…] e o movimento operário desempenha o papel 
de vanguarda nas transformações sociais. (Grifo 
nosso). 

 

A preferência pela classe trabalhadora, no centro de todo o 

processo de luta social, explica-se pelo fato de ocupar um lugar de destaque 

na produção, presumir-se que ela era uma classe preparada e capaz, que 

junto com os partidos políticos e intelectuais orgânicos, ela poderia fazer o 

seu papel histórico na transformação social e promoção de igualdades, que 

teriam sido letras mortas por contas do capitalismo.  

Gohn explica que, em Miséria da Filosofia, Marx faz menção dos 

movimentos sociais em justaposição aos movimentos políticos. Ela afirma 

que Marx defendia que “[…] todas as formas de luta, experiências 

embrionárias e particulares de organização sindical devem ser recuperadas 

– como as greves, ligas e uniões –, precisamente pelo sentido geral do 

conteúdo político e revolucionário […]” (GOHN, 2002, p. 178, grifo nosso). 

Por outro lado, em manifesto inaugural e nos estatutos provisórios da 

internacional dos trabalhadores (a primeira internacional) de 1864, Marx 

afirmava que a emancipação económica das classes trabalhadoras era a 

grande finalidade em que estaria subordinado todo o movimento. Ao usar o 

termo movimento, Marx queria se referir a esse processo de luta do 

operariado e não no sentido aqui analisado. 

Na senda desse “classicismo” de movimentos sociais, é possível 

buscar em Karl Marx um conceito de movimento social, que, como não 

deixaria de ser, está intrinsecamente ligado à classe operária, a quem 

dedicou boa parte de sua vida intelectual. No entanto, Marx concebe “o 

movimento social como um processo histórico-natural, regido por leis que 
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não só são independentes da vontade, consciência e intenção dos homens, 

mas que, pelo contrário, determina sua vontade, consciência e intenções 

[…]” (MARX, 2014, p.89). Na opinião de Marx, os movimentos sociais são 

orientados para um determinado fim, o de bem da colectividade (o 

proletariado, o seu foco). No entanto, a naturalidade dos movimentos sociais 

reside no fato de eles surgirem mediante as circunstâncias do momento e 

como um processo curativo da “patologia” que enferma a sociedade num 

dado momento da sua história. Segundo Marx, percebe-se que não é a 

consciência do homem que determina as intenções para as manifestações 

coletivas, mas o processo de relações sociais que vão determinar a sua 

consciência para a acção coletiva. Portanto, sublinha-se que nos termos 

aqui referidos, a questão da emancipação económica da classe dos 

trabalhadores era a preocupação central de Marx e não com referência 

extensiva à questão da sociedade como um todo. 

 Noutras abordagens, Gohn (2002), para se referir da contribuição 

de Lenin sobre os movimentos sociais, salienta que “Lenin, como Marx, 

estava interessado na transformação da realidade social, e a questão dos 

movimentos sociais era central na luta dos trabalhadores, enquanto praxis 

social revolucionária”. Este é um outro paradoxo, pois Lenin, ao preconizar a 

necessidade da vanguarda política, que buscaria suporte junto das massas, 

não estava só determinado com a aparente questão social, mas sim e 

sobretudo com o poder político. O que leva a crer que Lenin tratou de 

movimentos sociais são apenas breves passagens nas quais chama à 

necessidade da organização das massas para assumirem o papel 

revolucionário da Rússia contra o regime czarista. Apesar de que o projeto 

revolucionário da Rússia envolvesse quase todas as forças vivas que 

clamava pela justeza das políticas econômicas e sociais do velho império, o 

movimento revolucionário tinha muito de político e de interesses particulares 

pelo poder por parte dos seus líderes e, por conseguinte, contrários aos 
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princípios norteadores dos movimentos sociais, como muito bem foi tratado 

no epíteto do presente texto.  

Outros marxistas, como o caso de Rosa Luxemburgo – que se 

dedicou à organização das massas, da democracia socialista, partidos e 

sindicatos –, Leon Trotsky – que concebia os partidos políticos, os operários 

e os intelectuais como agentes que deviam enfrentar a luta contra o poder 

económico da burguesia, representada pelo poder estatal –, Antonio 

Gramsci – com a temática sobre a construção da hegemonia popular ou 

contra a hegemonia da classe dominante e lutas de classes –, de Mao Tsé-

tung – para quem a prática social dos homens não se limitava às atividades 

de produção; existem outras formas como a luta de classe e vida política –, 

entre outros teóricos, dizem, também contribuírem de forma significativa 

para o movimento social, mas no fundo nota-se que eles trataram de 

temáticas sobre as classes, sindicatos e poder político.  

Em suma, a teoria marxista afirma que, na sociedade industrial, os 

movimentos sociais e a revolução brotam da contradição estrutural central 

entre capital e trabalho. Os principais agentes dos movimentos sociais são 

classes sociais antagónicas. Esta é a razão pela qual as suas contribuições 

não são tão relevantes para a análise dos movimentos sociais nos moldes 

de hoje, por colocar acima de tudo, contradições entre as classes. 

 

Movimentos sociais, uma criação do século XX 

 

O contexto de surgimento, concepção e delimitação temporal dos 

movimentos sociais, tem sido uma matéria do debate acérrimo dos últimos 

tempos e que interessa a maior parte de pesquisadores das ciências sociais 

e com particular destaque dos que se dedicam aos fenómenos coletivos. As 

conclusões a que chegam, muitas das vezes, têm sido contrárias das que 
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foram apresentadas anteriormente e ainda reduzem a sua importância. 

Segundo Jensen (2014, p. 134), 

 

Os movimentos sociais são diferentes dos 
movimentos políticos das classes sociais. Os 
movimentos sociais possuem como base grupos 
sociais e não classes sociais. A luta de classes 
gira em torno das relações de produção e as 
lutas dos movimentos sociais giram em torno de 
questões específicas relacionadas aos grupos 
sociais que lhe dão sustentação […]. 

 

Entretanto, só existe um movimento social verdadeiramente dito 

quando um grupo social realiza sua ação coletiva com uma dada 

regularidade e quando possui uma consciência coletiva. De acordo com 

Jensen, essas são as pré-condições para a existência do movimento social 

e só existem na sociedade capitalista. No entanto, os movimentos sociais 

surgem com a sociedade capitalista e não existiram nas sociedades pré-

capitalistas. Visto isso, considerar a existência de movimentos sociais 

anterior a esse período, seria inútil. 

Com estes argumentos de Jensen, fica claro que as 

interpretações feitas por Gohn sobre as contribuições de Marx, Lenin e 

outros marxistas estariam longe de serem consideradas de movimento 

social, por se tratar de movimentos de classe, ainda que luta de 

trabalhadores. 

Movimentos sociais aparecem como consequência directa da 

divisão social do trabalho reinante na sociedade capitalista quando as 

atividades revelaram-se complexas. Esta posição é secundada por Jensen 

(1989, p.134) que, pela importância das suas explicações, passamos a 

transcrever na íntegra para melhor apreensão do nosso leitor: 
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Para haver movimentos sociais é necessário que 
a divisão social do trabalho tenha se 
complexificado ao ponto de criar vários grupos 
sociais com interesses diferentes e o nível de 
desenvolvimento da consciência social esteja 
bastante elevado. Só existe movimento social 
quando um grupo social realiza sua ação coletiva 
com uma regularidade e quando possui uma 
consciência coletiva. Essas pré-condições para a 
existência dos movimentos sociais só existem na 
sociedade capitalista. Por conseguinte, os 
movimentos sociais surgem com a sociedade 
capitalista e não existem nas sociedades pré-
capitalistas. 

 

Decerto, com estes argumentos recem-transcritos, fica claro que 

os movimentos sociais são uma criação das circunstâncias do capitalismo, 

e, por isso, falar de movimentos sociais no período anterior deste é inútil e 

irrelevante. Os movimentos sociais avançados pelo Frank e Fuentes não 

encontram comodidade nos pressupostos apresentados por Jensen, pois 

este deixou claro que para que um movimento seja considerado de 

movimento social é preciso que as suas ações coletivas sejam regulares, 

que haja uma consciência coletiva por parte dos seus componentes. Isto 

tudo falta no modelo de Frank e Fuentes, de Tilly e outros,na medida em 

que as lutas dos seus grupos visados não passavam de espontâneas e os 

seus métodos, esporádicos e pouco esclarecidos, sem projeto social 

previamente definido e obviamente nem objetivos traçados como tal. Muitas 

das vezes, nesses referidos “movimentos”, a consciência ia sendo adquirida 

à medida do decurso da ação. Isto revela-se contrário do lógico, pois a 

consciência é que determina a ação e não o seu inverso. 
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Segundo Jensen, os movimentos sociais são bem diferentes dos 

movimentos políticos e de classe sociais, isto a medir pelos objetivos finais 

de cada um. Enquanto os movimentos políticos lutam pelo poder estatal e 

os movimentos de classe lutam em torno das relações de produção, os 

movimentos sociais lutam em torno das relações sociais. Excepcionalmente 

os movimentos sociais “[…] combatem diretamente as relações de produção 

quando surgem momentos históricos de acirramento das lutas de classes ou 

então quando um movimento social específico possui uma consciência 

revolucionária […]” (JENSEN, 2014, p. 134). 

A consciência, a determinação e a consistência são apenas 

alguns dos indicadores para a mensuração dos movimentos sociais 

comprometidos com a causa dos seus semelhantes. A maioria dos autores, 

como é o caso de Outhwaite e Botomore (1996), Viana (2015), Tardieu 

(2014), Melucci (1989), concordam que o período mais fecundo dos 

movimentos sociais vai imediatamente a partir dos meados do século XX e 

os anos de 30 a 60 e os subsequentes, anos nos quais houve uma nítida 

ruptura das velhas concepções e os movimentos, desde então, passaram a 

serem entendidos não mais como movimentos operários ou lutas de classe, 

mas sobretudo como agentes da nova ordem social. A partir desse 

momento, observa-se o avanço dos movimentos pelos direitos civis 

(antirracistas, anticoloniais), de igualdade de género (o feminismo ou de 

mulheres), pela natureza (ambientalistas) e pela harmonia social (pacifistas). 

Estes movimentos não visavam uma revolução política e muito menos a 

tomada do poder do Estado, nem eram manifestações irracionais de 

indivíduos agindo de forma isolada, mas sim verdadeiros movimentos 

sociais, empenhados na solidariedade de um número infinito de gente. 

Os Movimentos surgidos neste período não eram os de operários, 

sindicatos ou grupo de pessoas vagamente organizados; mas sim, os de 

estudantes, jovens, mulheres, profissionais liberais da classe média que 
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lutavam pela qualidade de vida e respeito pelas diferenças, quaisquer que 

fossem, e não pela qualidade de vida e redistribuição de recursos pelos 

associados, como apelavam os movimentos de classe. Note-se que a nova 

onda era pelas mudanças, na estrutura social e cultural da sociedade, 

operadas de forma gradual em estreita observância dos valores humanos. 

Estes sim eram os verdadeiros movimentos sociais. 

Em virtude disso, seria incorreto considerar de “velhos ou 

clássicos” e “novos” movimentos sociais, pois eles surgiram no período aqui 

referido. Adicionalmente, Tardieu (2014, p. 16) salienta que “A fase anterior 

[1960] era marcada por um certo fluxo de movimento operário nos países 

hiperindustrializados […] e surgimento do que alguns chamam ‘novos 

movimentos sociais’, apesar disso não ser algo exato.” O trecho deixa 

clarividente que os movimentos sociais não são anteriores ao século XX, e 

daí as classificações anteriores deixam de ter importância. 

Os críticos da sociologia dos movimentos sociais, como Viana 

(2015), têm considerado improcedente a tendência que inclui a concepção 

marxista no conjunto das teorias dos movimentos sociais, por razões desta 

corrente tratar com enorme simpatia a questão de classes, enquanto os 

movimentos sociais verdadeiramente ditos, como referimos, trabalharem 

com os grupos sociais. 

Não se pode considerar os esforços de Marx e demais marxistas 

como tendo sido contribuições para os movimentos sociais. A preocupação 

destes pensadores foi dum processo de revolução total, para superar o 

regime de acumulação vigente, neste caso, o capitalismo, por um outro que 

se mostrasse capaz de assumir a questão social na sua plenitude. O tal 

regime, como já havia avançado o próprio Marx e Engels em A ideologia 

alemã e retomado em o Manifesto comunista, seria o 

socialismo/comunismo, pois jamais haveria a exploração do homem pelo 

homem, nem apropriação dos meios de produção, e o capital privado seria 
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substituído pelo capital coletivo. Tal revolução seria assegurada pelo 

proletariado, a vanguarda operária, segundo Lenin. Os movimentos sociais 

visam a satisfação das condições de vida do grupo social, e a revolução tem 

sido uma questão consequente e não um objetivo logo a priori. 

Diante dessas constatações, que até certo modo fazem sentido, 

consideremos essas visões concepções denominadas de “clássicas” e das 

eventuais contribuições marxistas sobre os movimentos sociais, sendo 

concepções embrionárias, pois elas contribuíram para a história e análise 

crítica conceitual dos movimentos sociais. Os movimentos sociais são uma 

criação recente do século XX e, por isso, não se pode considerar qualquer 

manifestação, reivindicação, luta ou ainda revolta de certos grupos como 

movimentos sociais. 

 
 
 Considerações finais 

  
 

Em torno das abordagens feitas, estamos convictos de termos 

trazido elementos suficientes do debate, mas não termos esgotado a 

matéria, pela vastidão e delicadeza do seu campo.  

O debate permitiu constatar que os movimentos sociais são 

agrupamentos de pessoas que partilham as mesmas características 

comuns, mesmos princípios e situação social, e a sua luta visa promover 

mudanças na ordem social ou resistir a elas. Desta forma, os movimentos 

sociais não seriam mais do que a soma das partes: grupo, projeto (objetivo) 

e princípios orientadores. Portanto, os movimentos sociais são a voz dos 

oprimidos e dos sem voz, são a mensageira das massas, o testemunho de 

uma sociedade organizada que luta pelos seus direitos, são uma prova clara 

do dissabor dos grupos sociais com as políticas do dia e são um prenúncio 

de uma eventual crise social, caso as reivindicações não sejam respondidas 
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pronta e pontualmente, podendo culminar com uma situação de caos. Como 

se pode imaginar o que uma colectividade furiosa é capaz? 

Diante do debate, constatamos uma tendência da bipolarização 

dos movimentos sociais: de um lado desenvolve-se uma perspectiva que 

considera a possibilidade de falar de “clássicos” ou “velhos” e “novos” 

movimentos sociais. Os clássicos/velhos movimentos sociais referem-se aos 

movimentos operários, de camponeses e até da revolta de escravos, e 

“novos” movimentos sociais, às perspectivas de luta pelos direitos civis e o 

bem-estar, como o feminismo, ecologistas e os contra descriminação, pela 

condição racial ou social. Esta corrente defende a possibilidade de falar da 

contribuição significativa do marxismo no campo da evolução dos 

movimentos sociais. Por outro lado, encontramos uma corrente que deita 

água abaixo dos esforços da primeira, considerando que, em matéria de 

movimentos sociais, não havia espaço para falar dos velhos movimentos 

sociais, pois eles são uma criação do Século XX, como consequência da 

agressão das novas formas capitalistas e que eles não existiram na época 

pré-capitalista. Assim sendo, seria inútil falar de movimentos sociais no 

século XIX ou antes, e muito menos ainda a possibilidade de falar da 

contribuição do marxismo nesta matéria, pois que ele tratou de movimentos 

de classe operária e não de movimentos sociais propriamente ditos. 

Não se deve, portanto, confundir movimentos de classe com 

movimentos sociais. Movimentos de classe giram em torno da luta de 

classes, ou seja, entre o proletariado e a burguesia, enquanto os 

movimentos sociais giram em torno da questão social para o bem colectivo. 

A rebeldia à ordem dominante, as revoltas, as lutas de classe, lutas 

populares, motins e resistências à opressão não fazem parte dos 

movimentos sociais, se considerarmos que as suas ações eram 

esporádicas, pouco estruturadas e temporárias. 
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