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A nova face dos movimentos sociais frente aos desafios políticos, 

econômicos e sociais da sociedade contemporânea 

Eliani de Fátima Covem Queiroz1 

Resumo: 

A atual configuração do sistema capitalista, que é a de acumulação integral, 
impõe novos desafios à humanidade, sobretudo à massa de trabalhadores, que 
necessita cada vez mais de capacitação e novos treinamentos para ter uma 
colocação no mundo do trabalho. Pretende-se, neste artigo, refletir sobre 
aspectos da sociedade moderna, do atual estágio do sistema capitalista, das 
características do mundo do trabalho e da educação voltada para a formação 
do trabalhador. Analisar, ainda, as reações dos movimentos sociais frente a 
esse cenário de conflitos e contradições sociais, que lutam pela implantação de 
regras mais democráticas de poder civil e social. As ações coletivas de protesto 
na contemporaneidade produziram novos valores e objetivos que ajudaram na 
transformação das instituições e, ao assumirem esses valores, criaram novas 
normas para organizar a vida social. Nas ações desses movimentos, um novo 
espaço público foi criado, localizado entre os espaços digital e urbano, de 
comunicação autônoma, que é a essência dos movimentos sociais, porque 
permite que o movimento se forme e se relacione com a sociedade em geral, 
para além do controle dos detentores do poder sobre a comunicação. 
 

Palavras-chave: sociedade pós-industrial, capitalismo, educação, trabalho, 

movimentos sociais.  

 

 A humanidade enfrenta novos desafios na atual configuração do sistema 

capitalista na sociedade moderna2 como, por exemplo, a economia globalizada, 

a urgência de se adotar práticas que levem ao desenvolvimento sustentável 

(MONTIBELLER, 2004), a precarização do emprego e diminuição das vagas de 

trabalho em cujo mercado, contraditoriamente, exige-se uma educação voltada 

para a preparação do trabalhador. 

 Frente a esses desafios e, ainda, à exclusão e à opressão, um 

contingente formado em sua maioria de jovens se une em grupos que têm 

                                                           
1 Jornalista, professora do curso de Jornalismo da PUC Goiás, mestre em Educação pela PUC 
Goiás e doutoranda em sociologia na UFG. E-mail: eliaicovem@gmail.com.  

2 Para Habermas (2000, p. 5), o escopo da sociedade moderna “refere-se a um conjunto de 
processos cumulativos e de reforço mútuo: à formação de capital e mobilização de recursos; ao 
desenvolvimento das forças produtivas e ao aumento da produtividade do trabalho; ao 
estabelecimento do poder político centralizado e a formação de identidades nacionais; a 
expansão dos direitos de participação política, das formas urbanas de vida e da formação 
escolar formal; à secularização dos valores e normas, etc”. 

mailto:eliaicovem@gmail.com
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realizado ondas de protestos, muitos deles organizados em movimentos sociais 

que se pautam pelas demandas mais prementes nos campos da política, 

economia, educação, gênero e raça.  

 Pretende-se, neste artigo, analisar aspectos da sociedade moderna, do 

atual estágio do sistema capitalista, das características do mundo do trabalho e 

da educação voltada para a formação do trabalhador. Analisar, ainda, as 

reações dos movimentos sociais frente a esse cenário social e econômico, 

contextualizando a luta em toda sua complexidade.  

 

O não lugar do trabalhador na contemporaneidade 

Nas três últimas décadas do século XX, a humanidade passou por 

transformações de ordem econômica, política e social que mudaram 

substancialmente as relações entre os povos. Muitas dessas mudanças foram 

impulsionadas pelo desenvolvimento tecnológico, que permitiu o surgimento do 

processo de globalização, provocando a queda das fronteiras nacionais e 

internacionais (COVEM, 2008). Na esteira da globalização se deu o processo 

de mundialização do capital3 como nova etapa da internacionalização do 

capital, que tem como representantes principais as multinacionais globais da 

indústria, dos serviços e dos bancos transnacionais (CHESNAIS, 1999). 

O conjunto formado pelas três dimensões dessa mundialização, 

Chesnais (1999) define como totalidade sistêmica, sendo que a primeira 

dimensão diz respeito ao capital em si, formado pelo capital produtivo que é 

empregado na indústria, pelo capital comercial que circula no comércio e pelo 

capital financeiro que se sobrepõe aos outros dois; todos eles marcados pelo 

cunho rentista. A segunda dimensão está relacionada com o escopo da 

economia mundial, um lugar de rivalidade nas relações de dominação e 

dependência política entre Estados. Por último, a dimensão do regime de 

acumulação capitalista.  Nesse ponto, faz-se oportuno recordar Marx, que 

associa a formação do capital ao processo social de produção: 

                                                           
3 O termo “mundialização do capital” designa o quadro político e institucional no qual um modo 
específico de funcionamento do capitalismo foi se constituindo desde o início dos anos 1980, 
como consequência das políticas de liberalização e de desregulamentação das trocas, do 
trabalho e das finanças, adotadas pelos governos dos países industriais, liderados pelos 
Estados Unidos e Grã-Bretanha (CHESNAIS, 1999). 
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Suas condições de existência histórica (o capital) não estão 
inteiramente presentes com a circulação de mercadorias e dinheiro. 
Ele surge apenas onde o proprietário de meios de produção e de vida 
encontra o trabalhador livre como vendedor de sua força de trabalho 
no mercado, e esta condição histórica abrange uma história mundial. 
O capital anuncia desde o início, portanto, uma época do processo 
social de produção (MARX, 1996, p. 184). 

 

O papel que o trabalhador desempenha na engrenagem capitalista é 

tema de estudos de vários teóricos, como Grespan (2012, p. 91), que também 

se ancora nos escritos de Marx para afirmar que, se os meios de produção 

resultam do trabalho já executado, objetivado, o que se opõe aos meios de 

produção é o trabalho feito no presente, não objetivado. “É trabalho vivo diante 

do morto, força de trabalho definida enquanto capacidade, que é o que o 

assalariado vende ao capitalista, proprietário exclusivo dos meios com os quais 

o primeiro pode produzir”.  Desse modo, o não lugar do trabalhador se dá onde 

a individualização do modo de produção capitalista elimina o sujeito, 

distanciando-o dele mesmo, sobretudo pelo caráter fetichista4 da mercadoria. 

Para Antunes (2004, p. 143), “o trabalhador se torna tanto mais pobre 

quanto mais riqueza produz, quanto mais a sua produção aumenta em poder e 

extensão”. Segundo o autor, que traz o texto de Marx sobre trabalho 

estranhado5, quanto mais o trabalhador cria mercadoria, ele se torna também 

uma mercadoria mais barata e que a valorização do mundo das coisas 

aumenta em proporção à desvalorização do mundo dos homens. “O trabalho 

não produz somente mercadorias; ele produz a si mesmo e ao trabalhador 

como uma mercadoria, e isto na medida em que produz, de fato, mercadorias 

em geral” (ANTUNES, 2004, p. 143). 

                                                           
4 Para Marx (1996, p. 198), o caráter fetichista da mercadoria pode ser explicado da seguinte 

maneira: “[...] a forma mercadoria e a relação de valor dos produtos de trabalho, na qual ele se 
representa, não têm que ver absolutamente nada com sua natureza física e com as relações 
materiais que daí se originam. Não é mais nada que determinada relação social entre os 
próprios homens que para eles aqui assume a forma fantasmagórica de uma relação entre 
coisas. [...] Assim, no mundo das mercadorias, acontece com os produtos da mão humana. 
Isso eu chamo o fetichismo que adere aos produtos de trabalho, tão logo são produzidos como 
mercadorias, e que, por isso, é inseparável da produção de mercadorias. Esse caráter 
fetichista do mundo das mercadorias provém [...] do caráter social peculiar do trabalho que 
produz mercadorias”. 

5 Trabalho estranhado ocorre quando “o objeto que o trabalho produz, o seu produto, se lhe 
defronta como um ser estranho, como um poder independente do produtor. O produto do 
trabalho é o trabalho que se fixou num objeto, fez-se ‘coisal’, e a objetivação do trabalho. A 
efetivação do trabalho aparece ao Estado nacional-econômico como desefetivação do 
trabalhador, a objetivação como perda do objeto e servidão ao objeto, a apropriação como 
estranhamento, como alienação” (ANTUNES, 2004, p. 144). 
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Dialogando com Antunes, Mézáros (2004) aponta que o futuro do 

trabalho, no presente cenário, enfrenta uma questão da maior gravidade 

quanto à fragmentação e à divisão interna do trabalho, que é a escassez de 

oportunidades de trabalho, considerada pelo autor como necessária e 

precipitadamente crescente, na estrutura do desenvolvimento tecnológico 

capitalista. 

Nesse sentido, na contemporaneidade, a sociedade pós-industrial6 

organiza-se sobretudo em torno do conhecimento, para exercer o controle 

social e a direção das inovações e mudanças necessárias ao mundo do 

trabalho. Conhecimento que também é exigido do trabalhador nas novas 

funções automatizadas e informatizadas. 

 

A formação do trabalhador frente aos novos desafios 

 

Com essas transformações globalizantes, com o novo regime de 

acumulação capitalista, o integral7 e as demandas sociais emergentes, o 

trabalhador também foi afetado. Hoje, o mundo do trabalho exige um novo 

perfil de profissional e a formação inicial torna-se insuficiente para preparar as 

competências múltiplas requeridas pelo mercado. De acordo com Belloni 

(2001), para sobreviver na sociedade e integrar-se ao mundo do trabalho do 

século XXI, o trabalhador precisa desenvolver uma série de capacidades 

novas, como autogestão, que é a capacidade de organizar seu próprio 

trabalho, saber resolver problemas, ser adaptável e flexível diante de novas 

tarefas, assumir responsabilidades, aprender por si próprio e constantemente, 

trabalhar em grupo de modo cooperativo e pouco hierarquizado. 

      Seguindo esse mesmo raciocínio, Rosa (2003, p. 2) afirma que os 

futuros trabalhadores devem aprender “a mover-se num ambiente dominado 

por tecnologias materiais e organizacionais”, a operar máquinas cada vez mais 

sofisticadas e conviver com os outros trabalhadores e chefias em seus diversos 
                                                           
6 A sociedade pós-industrial tem por base o setor de serviços e a fonte do poder nela existente 

radica na informação. Esta sociedade pauta-se, pois, pela ascensão dos serviços, que se 
tornam hegemônicos e, inversamente, pelo declínio das atividades industriais. A ciência passa 
a ser a base do poder (BELL, 1974). 

7 De acordo com Viana (2009), com o regime de acumulação integral, houve a queda do nível 
de vida e renda, inclusive em países considerados ‘desenvolvidos’, e o aumento da miséria, 
pobreza, violência e criminalidade. 
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escalões hierárquicos, com capacidade de adaptar-se a mudanças dos 

equipamentos e dos ambientes de trabalho.   

 Dialogando com esses autores, Kumar (1997) afirma que deverá surgir 

uma nova classe de serviço de trabalhadores do setor do conhecimento, 

homens e mulheres cujo trabalho se caracterizará por altos níveis de perícia 

técnica e conhecimento teórico que de certa forma vão exigir longos períodos 

de educação e treinamento. Isso devido ao fato de que a classe dos 

trabalhadores científicos, técnicos e profissionais de nível superior foi o grupo 

ocupacional que mais cresceu nas sociedades industriais dos últimos cinquenta 

anos. 

 No entanto, Kumar (1997, p. 37) alerta para o fato de que “na medida em 

que o taylorismo8 continua a ser o princípio dominante, a tecnologia da 

informação possui maior potencial de proletarizar do que de profissionalizar o 

trabalhador”. Isso porque alguns trabalhadores são profissionais de nível 

superior apenas no nome. Outro motivo é que a grande variedade e 

heterogeneidade dos trabalhadores no setor de informação torna duvidoso 

afirmar categoricamente que houve um aumento de perícia e de 

conhecimentos. 

 Concordando com Kumar, Antunes (2011, 52) entende que, ao mesmo 

tempo em que ocorreu uma redução quantitativa do operariado industrial 

tradicional, houve uma mudança qualitativa na forma de ser do trabalho, “que 

de um lado impulsiona para uma maior qualificação do trabalho e, de outro, 

para uma maior desqualificação.” No primeiro caso, da qualificação, o 

trabalhador manual não dá conta mais do novo trabalho operário nas 

indústrias, porque se converteu em diversos ramos mais qualificados, como o 

operador vigilante, técnico de manutenção, programador controlador de 

qualidade, entre outras funções. 

 No segundo caso, da desqualificação, Antunes (2011) afirma que, ao 

mesmo tempo em que houve esse processo de qualificação do trabalho, 

                                                           
8 O Taylorismo é um conjunto de normas, princípios e leis científicas da administração do 

trabalho que visava a execução do trabalho em seu limite máximo, com base em um estudo 
minucioso de tempo e movimentos, separando-se os momentos de planejamento e execução 
das tarefas. A aceleração do trabalho é conseguida por meio da padronização dos métodos, 
adoção dos melhores instrumentos e condições de trabalho (TAILLOR, 1990). 
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também ocorreu a desespecialização do operário industrial vindo do fordismo9, 

em decorrência da criação dos trabalhadores multifuncionais, introduzidos pelo 

toyotismo10. O novo sistema trabalhista significou um ataque ao saber 

profissional dos operários qualificados, com o objetivo de diminuir seu poder 

sobre a produção e aumentar a intensidade do trabalho. Essas transformações 

no mundo do trabalho também levaram  

[...] uma massa de trabalhadores a oscilarem entre os temporários 
(que não têm nenhuma garantia no emprego), aos parciais 
(integrados precariamente às empresas), aos subcontratados, 
terceirizados (embora se saiba que há, também, terceirização em 
segmentos ultraqualificados), os trabalhadores da “economia 
informal”, enfim a este enorme contingente que chega até a faixa de 
50% da população trabalhadora dos países avançados, quando nele 
se incluem também os desempregados, que alguns chamam de 
proletariado pós-industrial e que preferimos denominar de 
subproletariado moderno (ANTUNES, 2011, p. 57). 
 

Diante dessa realidade, a preparação do trabalhador para adaptar-se às 

transformações ocorridas no mundo do trabalho tornou-se uma preocupação 

para os educadores contemporâneos que defendem uma educação 

humanizadora, cujos propósitos vão além da educação instrumentalista11.   

 A maneira como o avanço tecnológico ocorre faz com que uma parte do 

saber intelectual do trabalhador seja transferida para as máquinas 

informatizadas, que passam, assim, a conter uma espécie de inteligência, por 

acumularem os saberes coletivos. Antunes e Alves (2004, p. 11) argumentam 

que, como a máquina não pode suprimir o trabalho humano, ela precisa de 

                                                           
9 O Fordismo é um conjunto de métodos de racionalização da produção elaborados pelo 

industrial norte-americano Henry Ford que aprimora os princípios de Taylor. A redução 
de custos é conseguida com produção em massa, uso de tecnologia e produtividade alta por 
operário. (FORD, 1967). 

10 O Sistema Toyota de Produção, ou toyotismo, foi concebido para eliminar o desperdício e 

superar o modelo de produção em massa americano. Esse sistema se ancorou em dois pilares 
principais, o aproveitamento do tempo de produção (just-in-time) e a automação. Também 
estimula o trabalho em equipe, os círculos de controle da qualidade, a multifuncionalidade, a 
flexibilidade e a iniciativa do trabalhador (OHNO, 1997). 

11 No entendimento de Villardi e Freitas (2002, p. 8), “a instrumentação da educação – algo 

mais que a simples preparação de quadros técnicos para responder às necessidades de 
desenvolvimento de uma área – depende da harmonia que se consiga entre a vocação 
ontológica deste 'ser situado e temporalizado' e as condições especiais desta temporalidade e 
desta situacionalidade. Se a vocação ontológica do homem é a de ser sujeito e não objeto, só 
poderá desenvolvê-la na medida em que, refletindo sobre as suas condições espaço-
temporais, introduz-se nelas, de maneira crítica. Quanto mais for levado a refletir sobre sua 
situacionalidade, sobre seu enraizamento espaço-temporal, mais 'emergirá' dela 
conscientemente 'carregado' de compromisso com sua realidade, da qual, porque é sujeito, não 
deve ser simples espectador, mas deve intervir cada vez mais”. 
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uma maior interação entre a subjetividade que trabalha e o novo maquinário 

inteligente. Surge, portanto, o envolvimento interativo que aumenta ainda mais 

o estranhamento do trabalho, aumentando as formas modernas de fetichismo, 

distanciando ainda mais a subjetividade do exercício de uma cotidianidade 

autêntica e autodeterminada. 

Portanto, em muitos casos ainda, ter acesso ao trabalho demanda uma 

qualificação proporcionada pela educação. Além disso, para manter-se 

empregado, o trabalhador tem de possuir as competências exigidas pela 

profissão que abarcam milênios de conhecimento socialmente acumulado, mas 

disponibilizado segundo a classe social a que se pertence (COVEM, 2008). 

Dominar esse conjunto de conhecimentos e habilidades leva ao que 

vários autores denominam de empregabilidade: ter chance de se manter no 

emprego se estiver empregado e, se desempregado, conseguir trabalho. A 

empregabilidade torna-se, assim, uma das justificativas para a exclusão social 

e serve como instrumento para a nova segmentação que começa a se 

configurar: a dos incluídos e a dos excluídos do mundo do trabalho. A 

educação passa, então, a ter um papel fundamental no desenvolvimento das 

competências exigidas, as quais, pelo modelo político neoliberal vigente, não 

são oferecidas aos futuros profissionais.  

Uma das críticas é feita por Arruda (2006, p. 10), quando afirma que, ao 

atribuir ao empenho individual capacidades como inovação, mobilidade e 

flexibilidade, o modelo da competência ignora o fato de que até o momento não 

foram desenvolvidos modelos pedagógicos que possibilitem ao trabalhador 

essa adaptabilidade. Por outro lado, apesar das ciências cognitivas apontarem 

para a possibilidade de mobilidade de conhecimento para áreas correlatas, a 

mobilidade dos indivíduos de um campo a outro do conhecimento não está 

subordinada, unicamente, ao esforço individual, mas sim a um grande 

investimento em qualificação e reconversão profissional. 

Para Kuenzer (2000, p. 60), uma das finalidades da produção do 

conhecimento se dá a partir da intenção de transformar a realidade e que “o 

conhecimento produzido tome por base o conhecimento da realidade que se 

quer transformar”. De acordo com a autora, os males do sistema capitalista 

continuam a assombrar o sujeito contemporâneo, porém com novas faces, isso 

porque sob as novas formas de realização do capital, continua mais viva do 
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que nunca a sua velha lógica, que produz crescentemente a exclusão pela 

exploração do trabalho.  

Não há dúvida que existem novas formas de exploração, segundo 

Kuenzer (2000), que se expressam no aparente descolamento entre o real e o 

virtual, de modo a produzir subjetividades não mais a partir de bases materiais 

determinadas. Por atrás destas novas formas, encontra-se a velha finalidade 

da acumulação ampliada. Portanto, por trás de uma aparente nova lógica, 

esconde-se a velha lógica do fetiche da mercadoria, que continua, não só 

dominante, mas hegemônica. Se o desejo já não corresponde a uma 

necessidade material do homem, a sua realização sustenta a ampliação do 

capital, e exatamente por isso é provocado; “não há concepção, conhecimento 

ou desejo que se defina em outras esferas que não a produção material da 

existência, que, nesta etapa de desenvolvimento, é determinada pelo modo de 

produção capitalista” (KUENZER, 2000, p. 67). 

Concordando com Kuenzer, Frigotto (1995, p.28) vê, por outro lado, uma 

função social dos diversos processos educativos que permeiam as relações 

sociais, que também fazem parte “das relações entre a estrutura econômico-

social, o processo de produção, as mudanças tecnológicas, o processo e 

divisão do trabalho, produção e reprodução da força de trabalho e os 

processos educativos de formação humana”.  

Para Frigotto (1995), a educação também não é reduzida a um fator, 

mas é concebida como uma prática social, uma atividade humana e histórica 

que se define no conjunto das relações sociais, no embate dos grupos ou 

classes sociais, sendo ela mesma forma específica de relação social. O autor 

afirma que o sujeito dos processos educativos neste contexto é o homem e 

suas múltiplas e históricas necessidades (materiais, biológicas, psíquicas, 

afetivas, estéticas, lúdicas).  

A luta no campo da educação, segundo o autor, é justamente para que a 

qualificação humana não seja subordinada às leis do mercado e à sua 

adaptabilidade e funcionalidade, seja sob a forma de adestramento e 

treinamento estreito da imagem “do mono domesticável dos esquemas 

tayloristas, seja na forma da polivalência e formação abstrata, formação geral 

ou policognição reclamadas pelos modernos homens de negócio e os 

organismos que o representam” (FRIGOTTO, 1995, p. 34). 
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A educação voltada para a humanização dos sujeitos também é uma 

das preocupações de Martín-Barbero (2003, p. 17), que defende  

uma reeducação em humanidade, de outro tipo de aprendizagem, 
que permita aos homens decifrar, junto ao mapa do genoma que 
traga os avatares e resultados de nossa evolução biológica, esse 
outro mapa que desenha nossos sonhos e pesadelos de imortalidade 
individual e coletiva, nossa utopia de comunidade solidária, agora 
como nunca antes contraditória, já que junto à sua crescente 
capacidade de erradicar, em escala mundial, as discriminações que 
nos envergonham, o que hoje projeta é um maior acúmulo de 
violências e exclusões até fazer/deixar morrer, de fome e outras 
misérias, a três quartos da humanidade. 

 
À espera dessa educação humanizada, que ainda não se concretizou 

nas escolas e universidades e diante dos emergentes conflitos e situações de 

exclusão da sociedade pós-industrial, diversos segmentos dessa sociedade 

insurgem contra a ordem vigente, amparados pela unicidade de objetivos e 

ações coletivas coordenadas: os movimentos sociais. 

O contrapoder dos movimentos sociais 

 A história da humanidade registra momentos de insurreição12 e 

revolução13 em várias partes do mundo, contra regimes ditatoriais e situações 

sociais de desigualdade e miséria, sobretudo depois do advento do sistema 

capitalista. Momentos em que grandes camadas da população tomam 

consciência de si mesmos e de sua situação frente aos demais e que se 

mobilizam, atendendo ao apelo de líderes e sob a pressão de acontecimentos 

pungentes que levam à revolução. No entanto, para se chegar a uma 

insurgência, é preciso observar até que ponto a multiplicidade de sínteses 

individuais podem fundamentar, enquanto tal, a um conjunto de objetivos que 

levem às ações propriamente ditas (DECOUFLÉ, 1970). 

 Ao contrário de situações que levaram diversos povos às insurreições e 

revoluções ao longo da história, na atualidade, as novas contradições sociais 

provocadas pelo desenvolvimento do capitalismo não se restringem aos 

conflitos de classe e nem mesmo se circunscrevem apenas ao universo do 

                                                           
12 Insurreição é definida como revolta; ação de insurgir, de se opor contra uma ordem 
preestabelecida ou determinada (DICIONÁRIO ONLINE DE PORTUGUÊS, 2015). 
13 Decouflé (1970, p. 13) traz as acepções de Littré para definir revolução como “mudança nas 
coisas do mundo, nas opiniões. Mudança brusca e violenta na política e no governo de um 
Estado [...]. De maneira abstrata, a revolução, sistema de opiniões compostas de hostilidade ao 
passado e de busca de um novo porvir, por oposição ao sistema conservador”. 
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trabalho (GALVÃO, 2011). As diversas demandas fizeram com que grupos de 

pessoas se unissem em causas comuns, criando os movimentos sociais14.   

No Brasil, os movimentos sociais e as manifestações de rua foram 

temas de estudos de diversos autores com maior densidade a partir da década 

de 1970, continuando como foco de pesquisas e renovando as teorias até a 

atualidade (FRANK e FUENTES, 1989; DAGNINO, 1994; DOIMO, 1995; 

LEHER e SETÚBAL, 2005; TELLES, 2006; SCHERER-WARREN, 2004, 2008; 

ALONSO, 2009; SINGER, 2013, GOHN, 2011, 2014). Ao analisar os 

movimentos sociais no Brasil, Scherer-Warren (2008, p. 3) considera que as 

principais demandas materiais desses movimentos “têm como referência 

objetiva as exclusões e carências cotidianas dos sujeitos-base das lutas e são, 

portanto, histórica e espacialmente referenciadas”.   

A autora argumenta que, no momento em que as demandas materiais 

passam a constituir as representações simbólicas de carências desses grupos, 

fazendo parte de pautas políticas reivindicatórias na busca da transformação 

social dessa situação, ocorre o nascimento de uma ação coletiva ou de 

movimento social específico.  

Contudo, o que demarca a temporalidade e a permanência dos 

movimentos sociais em atividade é o fato desses coletivos terem uma força e 

uma importância cíclica “[...] relacionada a longos ciclos políticos, econômicos e 

(talvez associados a este) ideológicos” (FRANK e FUENTES, 1989, p. 19). Por 

isso, os autores alertam que, ao mudar-se as condições que dão origem aos 

movimentos sociais junto com as motivações que levaram à sua criação e 

possíveis alterações nas circunstâncias existentes na sociedade, pode-se gerar 

o risco desses movimentos desaparecerem.  

Devido a esse contexto, Frank e Fuentes (1989) consideram a 

possibilidade de os movimentos sociais não atingirem todos os objetivos 

propostos. Todavia os autores destacam, ao mesmo tempo, a importância da 

existência desses movimentos para se promover transformações sociais para a 

construção daquilo que Krischke (1987, p. 287) chama de um legado “[...] tanto 

para a memória coletiva da sociedade, como para a reforma das instituições”.  

                                                           
14 Scherer-Warren (1989, p. 20) define movimentos sociais “como uma ação grupal para 
transformação (a práxis) voltada para a realização dos mesmos objetivos (o projeto), sob a 
orientação mais ou menos consciente de princípios valorativos comuns (a ideologia) e sob uma 
organização diretiva mais ou menos definida (a organização e sua direção)”. 
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Em relação aos fatores de mobilização e organização, Frank e Fuentes 

(1989) afirmam que os movimentos sociais se constituem de forma 

independente das instituições, do Estado e dos partidos políticos. Isso porque 

grande parte da força desses movimentos “[...] são reflexo da desilusão e da 

frustração das pessoas com o processo político e com os partidos políticos, o 

Estado e a posse do poder estatal” (1989, p. 36).  

Ao se articularem, os movimentos sociais também lutam para alterar as 

regras institucionais da sociedade e do poder político, criando novas 

possibilidades de implantação de regras mais democráticas de poder social e 

civil. “Ao fazerem isso, ajudam a mudar o centro de gravidade sócio-político de 

uma democracia política ou econômica (ou outro poder) do Estado para uma 

democracia e poder civis mais participativos dentro da sociedade e cultura 

civis” (FRANK e FUENTES, 1989, p. 47). 

 A partir de 2011, os movimentos sociais se constituíram em uma nova 

forma de ação coletiva, culminando em protestos em vários países com 

reivindicações peculiares em cada região, mas com estratégias de luta muito 

semelhantes e consciência de solidariedade mútua, que tomaram a dimensão 

de um movimento global (COVEM, 2015). Começou no norte da África, 

derrubaram ditaduras na Tunísia, no Egito, na Líbia e no Iêmen. Estendeu-se à 

Europa, com ocupações e greves na Espanha e Grécia e revolta nos subúrbios 

de Londres. Surgiu no Chile e ocupou Wall Street, nos Estados Unidos, 

chegando à Rússia (CARNEIRO, 2012).  No Brasil os protestos e 

manifestações eclodiram de forma mais intensa em junho de 2013. 

Comparando-se com as manifestações ocorridas nas décadas de 1980 e 

1990, existe uma diferença das ações coletivas de protesto de 2000 até a 

atualidade que, ao mesmo tempo, atuam globalmente, contestam as políticas 

neoliberais, atuam em rede utilizando largamente de recursos tecnológicos, e 

propõem um modelo alternativo à atual sociedade baseada exclusivamente no 

lucro e no mercado (GOHN, 2014).  

Os movimentos sociais também produziram novos valores e objetivos 

em sua trajetória, segundo Castells (2013, p. 18), que ajudaram na 

transformação das instituições que compõem a sociedade e, ao assumirem 

esses valores, criaram “novas normas para organizar a vida social”. Para o 

autor, nas ações desses movimentos, um novo espaço público foi criado, 
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localizado entre os espaços digital e urbano, de comunicação autônoma, que é 

a essência dos movimentos sociais, porque permite que o movimento se forme 

e se relacione com a sociedade em geral, para além do controle dos detentores 

do poder sobre a comunicação. 

No entender de Vainer (2013), entre lutas e conquistas dos movimentos 

sociais brasileiros, ao longo de mais de três décadas, na forma de um 

aprendizado contínuo, nas jornadas de junho de 2013, pela rapidez com que se 

espraiaram, pelas multidões que mobilizam, pela diversidade de temas e 

problemas postos pelos ativistas, as manifestações evocam os grandes e raros 

momentos da história em que mudanças e rupturas que pareciam 

inimagináveis até a véspera se impõem à agenda política da sociedade e, em 

alguns casos, acabam transformando em possibilidade algumas mudanças 

sociais e políticas que pareciam inalcançáveis. 

Para Gohn (2014), diferente dos novos movimentos sociais da segunda 

metade do século XX, que possuíam na identidade o foco de articulação 

central, as manifestações que ocorreram no Brasil em 2013, não se 

autodenominam de movimentos, mas como pertencentes a coletivos, isso 

porque não possuem lideranças, mas todos são líderes. Autoproduzem 

imagens com discursos sem referência a tempos do passado, como se não 

tivessem outras memórias incorporadas além de si próprios. No entender da 

autora, encontrar eixos identitários ou unidade nos coletivos das manifestações 

é impossível, pois são blocos diferenciados internamente, fragmentados. A 

referência é o presente e a permanência é circunstancial. 

 O que motiva os manifestantes, no entendimento de Gohn (2014, p. 13), 

são a indignação e descontentamento contra “a conjuntura ético-política dos 

dirigentes e representantes civis eleitos nas estruturas de poder estatal, as 

prioridades selecionadas pelas administrações públicas e os efeitos das 

políticas econômicas na sociedade”. Os ativistas de vários países colocam em 

xeque o sistema de representação política, levando as agendas locais a terem 

especificidades, mas também um substrato comum (ROLNIK, 2014).   

 Algumas das ferramentas usadas pelos ativistas para agregar o maior 

número de pessoas às causas em luta são as mídias sociais e o telefone 

celular, que configura o ciberativismo. 
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Ciberativismo, a nova ferramenta dos movimentos sociais 

 Com o advento da Internet, a proliferação do número de sites, blogs e 

redes sociais proporcionou às pessoas, sobretudo aos jovens, uma 

multiplicidade de canais comunicativos de interação e de divulgação de 

enunciados, seja de caráter político, intelectual, ambientalista ou econômico. O 

ciberespaço passou a ser ocupado por sujeitos heterogêneos e múltiplos, 

dissonantes e multifacetados, portadores de mecanismos de mobilização 

também múltiplos (GAJANIGO E SOUZA, 2014). Os militantes dos movimentos 

sociais e os ativistas em protesto em todo o mundo viram nesses sites e redes 

sociais uma oportunidade de ampliar o poder de comunicação e defesa da 

causa em foco. 

Nesse sentido, nas jornadas de junho de 2013 houve uma procura em 

massa de informações na Internet, mais especificamente nas redes sociais, 

lugar onde os próprios manifestantes publicavam textos, fotografias e vídeos 

sobre os protestos, trazendo uma versão diferente daquela divulgada pelas 

mídias tradicionais. Esse novo tipo de comunicação passou a ser o combustível 

de grande parte desses movimentos (COVEM, 2015). A Internet, sobretudo as 

redes sociais, são canais de agendamento das manifestações, o que 

González-Bailón et al (2011) denominou de uma dinâmica de recrutamento de 

protesto por meio de uma rede on-line. Para os autores, as redes são usadas 

para duas funções. 

Nossos resultados sugerem que existem dois processos paralelos: a 
dinâmica do recrutamento e a dinâmica de difusão de informação. 
Apesar da importância de ser influente no processo de difusão na 
rede, não há uma posição topológica que caracteriza os primeiros 
participantes que desencadeiam o recrutamento. Isto sugere que 
quaisquer que sejam os fatores exógenos que motivam os 
participantes iniciais para começarem a enviar mensagens, como 
consequência eles criam uma semeadura aleatória na rede on-line: 
esses ativistas estimulam focos de atividade no início que são 
topologicamente heterogêneos e que se espalham através de outros 
indivíduos que aderem à causa. (GONZÁLEZ-BAILÓN et al, 2011, p. 
8).15 

Analisando esse contexto, Sakamoto (2013) afirma que essas 

tecnologias de comunicação não são apenas ferramentas de descrição, mas 

sim de construção e reconstrução da realidade. Quando alguém atua por meio 

                                                           
15 Tradução livre da autora do artigo. 
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de uma dessas redes, não está simplesmente reportando, mas também 

inventando, articulando, mudando. Isto, aos poucos, altera também a maneira 

de se fazer política e as formas de participação social. 

Portanto, um novo elemento mudou a face dos movimentos sociais 

contemporâneos. O uso das redes sociais para recrutamento de militantes, 

divulgação das etapas do protesto e agendamento de manifestações tornou-se 

o diferencial em relação às formas de atuação de movimentos de outras 

épocas. Ação esta que é de cunho global, também adotada por ativistas de 

vários países, alguns deles defendendo causas transnacionais, principalmente 

ligadas à defesa do meio ambiente. Vários autores (HARVEY, 2012; 

CASTELLS, 2013; MARICATO, 2013; MALINI e ANTOUN, 2013, GOHN, 2013) 

analisam a nova configuração dos movimentos sociais com o uso das redes 

sociais na Internet para articulação das ações de enfrentamento contra a 

iniciativa privada, o governo e a ação repressora da polícia, configuração esta 

que é definida por esses autores como ciberativismo.  

Malini e Antoun (2013, p. 137) definem ciberativismo como a utilização 

de sites, blogs e redes sociais da Internet pelos ativistas dos movimentos 

sociais para disseminação da causa de luta.  É estabelecida na junção “[...] da 

política de ação direta do novo ativismo com a potência criativa, 

descentralizadora e anárquica dos sistemas hipermídia”.  

Contemplando o grande fluxo de informação caracterizado pela 

onipresença e ubiquidade das mídias colaborativas, percebe-se que as redes 

sociais constituem um espaço-tempo adequado para os atores sociais 

organizarem-se, estruturarem-se e divulgarem seus objetivos. No entanto, a 

eficácia da internet é limitada. Ela não faz o movimento só com cliques, 

postagens e trocas de mensagens. Depois de estruturada nas redes sociais, a 

ação precisa ocorrer de fato no mundo presencial, agir organicamente nas 

ruas, exercitando uma modalidade de comunicação face a face, com objetivos 

que podem ser alcançáveis na militância (SILVA, 2014). Nesse sentido, 

Harvey, Zizek e Davis (2012) também alertam que faltam aos movimentos 

atuais definições estratégicas, programáticas e teóricas que deem continuidade 

ao ativismo pós-manifestações e protestos, para conseguirem alcançar os 

objetivos em foco.  
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Considerações finais 

 Tanto no Brasil como em outras partes do mundo, os movimentos 

sociais têm se organizado para a luta que leve a conquistas sociais 

relacionadas com as demandas urgentes impostas pela sociedade pós-

industrial e pela confluência do capitalismo integral. Mesmo enfrentando 

momentos de refluxo e até de desaparecimento de alguns grupos, os 

movimentos sociais assumem a bandeira da contestação contra a maneira em 

que a sociedade está organizada sob a égide do neoliberalismo e no atual 

estágio do capitalismo, ambos de cunho excludente e opressor.  

 A maioria desses grupos enfrenta o braço repressor do Estado, todo o 

aparato policial, que impede as ações coletivas e protagonizam confrontos de 

extrema violência. Enfrenta ainda a criminalização dos movimentos sociais, 

configurando um regime de exceção legal, restringindo direitos e suprimindo as 

liberdades individuais. 

 No entanto, não há como negar que muito do que os ativistas desses 

movimentos têm feito colabora para a formação de uma consciência que 

resulte em um novo modelo de democracia, em que variados tipos de 

carências possam entrar na agenda política não apenas do povo, mas do 

governo e das instâncias que legislam para esse mesmo povo, na busca de um 

espaço político autônomo. 

Todas essas articulações podem criar também uma renovação de ideias 

que conduza a um futuro onde a justiça material tenham lugar, em uma outra 

confluência de sentidos que levem a uma materialização de novos ideais para 

a humanidade. 
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