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Resumo: A sensível deterioração dos indicadores sociais como resultado da implementação de 
políticas econômicas alinhadas ao neoliberalismo alimentou uma série de levantes populares na 
América Latina. A multiplicação desses eventos não foi acompanhada do incremento de 
pesquisas teóricas que se dedicassem à tarefa de entendê-los. Assim, se propõe, com o presente 
trabalho, apontar elementos para uma sociologia crítica – e marcadamente marxista – de tais 
movimentos, a partir da breve exposição das teorias da ação social existentes.  
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Abstract: The astonishing fall in registered levels of social indicators, as a result of the 
neoliberal economic policy, starts a huge wave of mass mobilization in Latin America. The 
multiplication of these events has not been followed by theoretical work compromised with its 
understanding. Therefore, the main goal of this article is to list some elements to a critical 
marxist sociology, considering the existing social action theories.  
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De acordo com Atílio Boron, cometemos uma séria imprecisão ao chamar o 

processo pelo qual passou a América Latina, quando da ofensiva neoliberal sobre o 

continente, de “reformas”. O termo deveria ser empregado somente ao se galgar 

mudanças político-institucionais que levassem uma determinada sociedade a ter uma 

“mayor igualdad, bienestar social, y libertad para el conjunto de la población”(BORON, 

2003, p.19). As políticas adotadas sob a égide do neoliberalismo, longe de promover a 

mudança no sentido apontado, contribuíram decisivamente no enquadramento dos 

países latino-americanos na tendência inversa.  Tais políticas justificariam a adoção do 

termo “contra-reformas” neoliberais para designar, com maior rigor, o fenômeno que se 

abateu sobre a região nas últimas décadas. No que tange ao balanço histórico deste 

período no subcontinente, o autor é ainda mais incisivo: “(...) la evidencia histórica 

ofrece un veredicto no menos contundente. Lejos de ser portadoras del progreso social, 

las políticas neoliberales precipitaron un holocausto social sin precedentes en la historia 

de América Latina” (BORON, 2003, p. 28). 

 Não sem pesar, nos vemos obrigados a concordar com o seu diagnóstico. O 

exame das variáveis e indicadores nos autoriza a falar em “dívida social”, “hecatombe 

social”, chegando mesmo a se justificar o emprego do termo – mesmo que um tanto 
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anacrônico – de “holocausto social”. Enfim, o balanço social da intervenção neoliberal 

não é nada que possa levar os seus condutores a jactar-se, para se dizer o mínimo.  

 Contudo, desta tragédia se derivou um grandioso impulso contestador nas 

populações diretamente afetadas, que levaram à ebulição de uma série de manifestações 

de combativos agentes sociais na América Latina, plasmados tanto no que seriam os 

novos movimentos sociais como no reavivamento de antigos grupos militantes, 

vinculados às demandas da classe trabalhadora organizada.  

 Trata-se de um terreno bastante argiloso, o da distinção e classificação dos 

movimentos sociais, sobretudo no que concerne às iniciativas latino-americanas. Seja 

no campo da ciência política, ou no da análise sociológica, o tema é permeado pelas 

mais diversas abordagens metodológicas, que, por sua vez, se guiam pelos mais 

distintos paradigmas. Assim, expor brevemente as correntes da sociologia tradicional, 

seus conceitos e categorias básicos para a explicação da ação coletiva e criticá-los à luz 

de uma abordagem verdadeiramente marxista – que prima pelo resgate da categoria 

“classe” para o entendimento do fenômeno dos levantes latino-americanos 

contemporâneos – é parte central dos objetivos do artigo. 

 

Teorias dos movimentos sociais: uma aproximação 

 Sem a pretensão de se fazer um exaustivo mapeamento de autores e debates, se 

apresentará as principais contribuições das ciências sociais no que tange a temática da 

ação social.  

  Gohn (2006, p.12) identifica três distintos paradigmas dentro dos quais se 

criaram e desenvolveram as várias teorias sobre os movimentos sociais: o paradigma 

norte-americano, o paradigma europeu e o paradigma latino-americano. Analisemos 

mais detidamente o paradigma europeu, por ser aquele que se autonomeia herdeiro da 

tradição do pensamento crítico.  

 O quadro abaixo sistematiza as tendências, correntes e autores que compõem os 

paradigmas europeus, após os anos 1960, para Gohn (2006, p. 119): 



 Há bastante proximidade entre as correntes que compõem esse paradigma. Sem 

dúvida, a influência da tradição marxista é o amálgama entre elas. O que as diferencia é 

a filiação a distintos autores e interpretações dentro desta tradição, bem como a 

dosagem na mescla da adoção de outras correntes com a análise marxista. Pode-se, 

portanto, afirmar que a teoria dos novos movimentos sociais (NMS) nasceu nas 

cercanias da Escola de Frankfurt e do que se convencionou chamar de “marxismo 

ocidental”. Já a corrente neomarxista se avizinharia de autores do chamado “marxismo 

ortodoxo” – ainda que alguns autores da vertente histórico-estrutural se valham de 

mesclas bastante questionáveis, como é o caso do ecletismo presente nos trabalhos mais 

recentes de Castells, na explicação da ação coletiva.1 

 A NMS é a teoria que maior repercussão teve na produção acadêmica da 

América Latina acerca do tema. Ela surge nos anos 1970 a partir da crítica à 

interpretação marxista ortodoxa, acusada de ser extremamente economicista na análise 

                                                
1 Na acepção adotada por Anderson (1990), o “marxismo ortodoxo” é aquele que descende teoricamente 
das interpretações do trabalho de Marx feitas por Lenin, Luxemburgo, Hilferding e Trotsky, portanto, 
trata-se de um uso distinto daquele comumente adotado. Por sua vez, termo “marxismo ocidental” é 
referente a uma tradição que tem origem com as obras Marxismo e filosofia, de Karl Korsch, e História e 
consciência de classe, de Georg Lukács, ambos publicados em 1923. Um traço distintivo desta tradição 
seria o deslocamento da análise marxista do movimento operário para a academia, de trabalhos cuja 
ênfase recai sobre a economia e a política para textos nos quais a filosofia tem destaque (THERBORN, 
1995, p. 250).  



da ação social e por esta característica não dar conta de explicar as mobilizações que 

vinham ocorrendo tanto na Europa como nos Estados Unidos de cunho reivindicatório 

até então sem precedentes – como foi o caso dos movimentos em prol dos direitos 

humanos, da igualdade entre os gêneros e etnias, e pela paz.  Gohn (pp. 121-122) aponta 

como características comuns dos autores desta corrente: a valorização da cultura nos 

modelos teóricos elaborados e a negação do marxismo ortodoxo como abordagem 

propícia para a explicação da ação coletiva. Ora, o que existe é mais bem uma negação 

do marxismo ortodoxo e o favorecimento de interpretações nas quais a ideologia tem 

um papel mais proeminente – e não a “negação do marxismo” pura e simplesmente –, 

incorporando-se preocupações temáticas e conceitos trazidos pelos autores do marxismo 

ocidental. Não por acaso o papel da “identidade coletiva”, da “mística do movimento”, 

da “solidariedade grupal”, enfim, da ênfase em aspectos culturais e ideológicos na 

formação e determinação da ação social adquirem protagonismo nesta corrente. Há que 

se destacar também que em alguns autores do paradigma dos NMS existe a preocupação 

com a releitura da ação política dos movimentos sociais, sobretudo a partir de suas 

práticas nos interstícios entre a esfera pública e a privada – ou seja, no âmbito da 

sociedade civil –, fora do contexto tradicional da disputa político-partidária.    

 O grupo dos “historiadores ingleses” tem em comum, como o próprio nome 

revela, a abordagem histórica – mais precisamente pautada no materialismo-histórico. 

Este grupo prima pela reconstrução das condições sociais concretas e analisa que formas 

de manifestação popular surgem em determinado lugar e em determinado período 

estudado, sempre se destacando a categorias clássicas da analise marxista. Assim, 

Hobsbawm propõe um viés de leitura da ação social que leve em conta a noção do tipo 

de reivindicação e orientação da prática da ação coletiva entre “reformistas” e 

“revolucionárias”.  Rudé salienta a importante distinção entre o estudo da “multidão” 

(típicos da época “pré-industrial”) e os movimentos trabalhistas estruturados (da 

sociedade industrial), bem como a sensível diferença da formas de manifestação. Na 

“multidão”, o motim é a forma típica de ação, enquanto que na sociedade industrial são 

as greves e reuniões públicas são as atividades que prevalecem.  Thompson, por sua 

vez, ressalta que é a partir do confronto, do embate, da luta, que as classes se formam 

historicamente . As pessoas não se encontram, e não se sentem, a priori, pertencentes ou 

constituintes de uma determinada classe para, a partir daí, posicionarem-se 

contrariamente e confrontarem as demais classes. O movimento é inverso. Da 

insatisfação das pessoas com o modo como está estruturada a sociedade, sobretudo no 



que diz respeito às suas relações de produção, surge a identificação de “pontos de 

interesse antagônico, [elas] começam a lutar por estas questões e no processo de lutas se 

descobrem como classe e, chegam a conhecer esse descobrimento como consciência de 

classe” (THOMPSON, 1989, p. 37).   

 

Teorias dos Movimentos Sociais e a América Latina 

 A recorrente observação de que há um claro descolamento entre o alto volume 

de mobilizações sociais na América latina e a baixa densidade da produção teórica 

acerca de tais fenômenos é bastante plausível. Infelizmente, grande parte da reflexão 

intelectual acerca dos movimentos sociais latino-americanos se atém à mera descrição 

dos processos insurgentes, sem se preocupar em interpretá-los à luz de qualquer teoria 

sociológica – seja qual for o paradigma escolhido – e perde-se, assim, parcela 

significativa da capacidade explicativa dos ditos fenômenos.  Com o intuito de avançar 

no sentido de suprir esse déficit analítico, examinaremos as principais teses, hipóteses, 

modelos e categorias que povoam o universo da análise sociológica dos movimentos 

sociais latino-americanos. Note-se que não é a mera transposição de teorias elaboradas 

para a pesquisa destes processos nos países desenvolvidos para o “exótico caso latino-

americano”. É, mais que nada, o esforço de se mapear iniciado no tópico anterior com a 

especial preocupação em se expor o que aqueles autores – e outros que se inspiraram 

neles – têm a oferecer para o entendimento da ação coletiva do subcontinente no 

período recente. Ainda que não tenha sido nossa preocupação central neste apartado o 

mapeamento das pesquisas levadas a cabo unicamente por autores da região, e sim 

registrar algumas hipóteses e modelos acerca da temática da ação social que têm como 

foco o subcontinente, entendemos o quão relevante e vital é o desenvolvimento de um 

paradigma próprio latino-americano.2 Não se trata de pregar o isolacionismo acadêmico 

e a incomunicabilidade com programas de pesquisa internacionais, muito ao contrário. 

Trata-se, apenas, de militar pela consolidação do pensamento social crítico latino-

americano, pela recuperação de sua rica tradição e pelo reconhecimento da sua valiosa 

contribuição também no flanco das teorias da ação social.3      

                                                
2 Uma listagem dos trabalhos sobre os movimentos sociais latino-americanos a partir dos anos 1970, de 
autoria de pesquisadores latino-americanos, se encontra em GOHN (2006, pp. 218-224).  
3 Os trabalhos desenvolvidos por pesquisadores ligados ao Conselho Latino-Americano de Ciências 
Sociais (CLACSO), sobretudo aqueles realizados no âmbito do Observatório Social da América Latina 
(OSAL), são excelente exemplo da excelência acadêmica desde a região e em temas dos movimentos 
sociais da região. A maior parte deste material é disponibilizada gratuitamente em http://osal.clacso.org.   



É publicado, em 1974, o texto no qual Alain Touraine (1977) propõe um modelo 

explicativo para os movimentos sociais latino-americanos. Para tanto, o trabalho adota 

duas linhas mestras: as teorias de modernização, nas quais o entendimento da dualidade 

ou dicotomia é a marca da estrutura produtiva dos países periféricos; e a teoria da 

dependência em sua vertente reformista, sobretudo a contribuição de Faletto e Cardoso. 

Admitindo-se ambas as teorias como alicerce da pesquisa, o que Touraine faz é buscar 

determinar como surgem e que formas assumem os movimentos sociais dentro dos 

contextos e tipologias idealizados. Assim, a manifestação popular surgida em cada um 

dos dois setores – setor dinâmico (ou dominante internamente) e setor tradicional 

(duplamente dominado) – da estrutura produtiva apresentará características sumamente 

distintas entre si e será marcada definitivamente pelo que seria a “fragmentação da 

consciência de classe”4: 

 
No interior do setor dominante forma-se uma categoria de trabalhadores que 
ocupam uma posição relativamente privilegiada, mas que se encontra também 
muito mais definida pela sua inclusão no modo de produção capitalista. Daí seu 
reformismo e ao mesmo tempo seu militarismo. No setor dominado e 
subdesenvolvido, levemente capitalizado em geral, não se trata de reformismo: 
a violência se desencadeia freqüentemente, mas ela é dirigida contra uma 
dominação cultural e política tanto quanto econômica. Tem certamente uma 
dimensão de classe, mas mergulhada no interior de uma ruptura mais global, 
completada por um fechamento comunitário que restringe a formação de um 
movimento de grande amplitude, capaz de se dar objetivos de desenvolvimento 
nacional (TOURAINE, 1977, p. 37). 5 

 

Da observação de que os movimentos populares jamais se apresentam na sua 

forma pura, luzindo unicamente a faceta de movimento de classe, Touraine advoga pela 

percepção multidimensional da ação coletiva, levando-se em conta na análise que “todo 

movimento social é, ao mesmo tempo, movimento de classe, movimento anticapitalista, 

oposto à dominação estrangeira, e movimento voltado para a integração e modernização 

nacional.” As dimensões a serem levadas em conta, conjuntamente, para determinar a 

                                                
4 Além do dualismo produtivo, o papel que joga a consciência nacional sobre a consciência de classe é 
também apontado, pelo autor, como responsável pela “fragmentação da consciência de classe” nestes 
países. Torna-se assim possível a existência de movimentos nacionalistas-reformadores, como as 
expropriações promovidas pelo governo militar peruano (IPC e GRACE), bem como a presença de 
movimentos nacionalistas-revolucionários, como o exemplo do Partido Socialista chileno. (TOURAINE, 
1977, pp. 41-42).  
5 Ainda que o objeto aqui seja a sucinta apresentação das teses de Touraine, mais do que sua crítica, 
destaquemos seu pessimismo para com o potencial transformador dos movimentos sociais latino-
americanos manifesto na última frase do texto citado. Dado o incorrigível reformismo, o considerável 
grau de afetação academicista e a filiação teórico-política socialdemocrata, não por acaso ele foi 
apropriadamente tachado de “sociólogo fernando-henriquista” (COGGIOLA, 2003, p. 301).       
 



formação de um movimento social são então: classe, nação e modernização. A primeira 

faz referência a uma ação que se manifesta de uma classe contra a outra, assumindo um 

caráter anticapitalista e antiimperialista; a segunda refere-se à ação motivada em nome 

de uma nação contra a atuação de uma potência estrangeira; e a terceira versa sobre a 

ação em nome da modernização e integração nacional como fator de animação da ação 

coletiva. Existe uma constante tensão na articulação destes elementos e, 

conseqüentemente, somente quando o movimento logra balancear e harmonizar a 

contínua pressão de cada uma das dimensões é que, para Touraine, esse se torna um 

movimento complexo, recobra forças e passa a ser verdadeiramente relevante.6 

Contudo, do exame da realidade latino-americana o diagnóstico do autor é que “falta 

aos movimentos unidade nas ações; eles são frágeis, heterogêneos, dilacerados 

internamente e tendem à fragmentação” (GOHN, 2006, p. 144).  

 Ao final deste texto, Touraine elabora um quadro geral dos movimentos sociais 

nos tipos fundamentais de situação de dependência. Levando-se em conta de um lado: a) 

os elementos constitutivos dos movimentos sociais e b) as dimensões da ação na 

periferia; e de outro: a) a conformação da estrutura produtiva, em sociedades abertas e 

sociedades de enclave e b) a etapa de dependência observada7. Trata-se da fusão 

definitiva entre a teorização de Touraine e a de Cardoso e Faletto.  

 Um dos autores mais recorrentemente citados nas pesquisas sobre os 

movimentos sociais latino-americanos contemporâneos é o sociólogo chileno Manuel 

Antonio Garretón. Em texto de 2002, no qual o autor mesmo sinaliza que se trata de 

uma síntese de seus trabalhos recentes, ele diagnostica a improbidade de se analisar os 

novos movimentos sociais a partir do que ele denominou de “paradigma clássico”. 

Como Touraine, ele imputa às análises pautadas na estrutura econômica e em suas 

mudanças e reacomodações como motor da ação coletiva um caráter limitante e 

inadequado para se entender as reais motivações dos atores sociais, uma vez que a 

matriz política que fundava essa interpretação se desarticula. A globalização, a explosão 

da questão das identidades adscriptivas (baseadas no sexo, idade, religião, etnia etc.), as 

                                                
6 A importância das três dimensões, tanto na existência como para a análise dos movimentos sociais 
latino-americanos, também se faz presente em trabalhos posteriores do autor (TOURAINE, 1989, pp. 
145-155 e pp. 181-184). 
7 Ainda em consonância com a teoria reformista da dependência, ele identifica três etapas da 
dependência: 1) o desenvolvimento para o exterior, pautado na monocultura de exportação e na 
dependência do mercado consumidor mundial; 2) a fase da industrialização por substituição de 
importações, marcada pela crise do mercado consumidor estrangeiro; e 3) a penetração do capital 
estrangeiro no processo produtivo industrial por meio de empresas multinacionais, que nada mais é que a 
“nova dependência” em tempos de internacionalização dos mercados internos.    



novas formas de exclusão e o internacionalismo dos movimentos alterglobalização são 

os elementos que contribuem para a desarticulação da matriz clássica, deslocando a 

centralidade da política, do desenvolvimento, da modernização e da autonomia nacional 

como temas protagônicos na ação coletiva. Em uma palavra: “los nuevos temas 

referidos de la vida diaria, relaciones interpersonales, logro personal y de grupo, 

aspiración de dignidad y de reconocimiento social, sentido de pertenencia e identidades 

sociales, se ubican, más bien en la dimensión de lo que se ha denominado ‘mundos de la 

vida’ o de la intersubjetividad y no pueden ser sustituidos por los viejos principios” 

(GARRETÓN, 2002, p. 22). Por fim, pode-se dizer que no texto de Garretón 

transparece, entre outros aspectos, um enorme esforço de atualização e adaptação de 

grande parte das preocupações e do trabalho de Touraine para a explicação dos 

movimentos sociais latino-americanos no contexto do neoliberalismo, assim, ele 

também acaba por atualizar e adaptar o reformismo inerente a estes autores, bem como 

o obscurecimento da questão do embate entre classes no comportamento dos atores 

sociais.  

 

Agitação popular e resgate das categorias analíticas fundamentais  

 O objetivo deste tópico é mais próximo ao mapeamento crítico das 

interpretações marxistas feitas acerca dos levantes populares latino-americanos reativos 

ao neoliberalismo, do que a descrição minuciosa destes movimentos e de seus episódios 

de manifestação. Essa opção se justifica porque, como já apontado, existe uma 

infinidade de textos e relatos que se propõem a narrar estes eventos – o que é uma tarefa 

fundamental dentro da revisão crítica e da construção de novas alternativas –, mas são 

escassos os trabalhos feitos no sentido de sistematizar, ainda que de maneira muito 

incipiente como aqui se rascunha, as abordagens e debates suscitados. Não obstante, a 

história recente é inerente a esta sistematização das avaliações dos analistas, para que 

esta seja mais efetiva e crítica, e não apenas uma síntese asséptica das propostas que 

pululam no âmbito mais teórico. Há também que se destacar que, passados alguns anos 

do ápice da agitação social e da euforia com o que seria a capacidade potencial de 

transformação social destes movimentos, o espaço para reflexões do tipo mais teórico e 

autocrítico é favorecido e ampliado.    

 A América Latina foi palco de quatro grandes revoluções sociais no último 

século: a) a Revolução Mexicana em 1910, que tinha como base o movimento 

campesino armado; b) a Revolução Boliviana em 1952, contando como principal 



suporte os movimentos populares urbanos de La Paz, sindicalistas e os mineiros do 

estanho; c) a Revolução Cubana em 1959, levada a cabo pela aliança entre camponeses, 

camadas empobrecidas urbanas e classe operária; e d) a Revolução Nicaragüense em 

1979, tendo como base a guerrilha socialista campesina.8  

 À luz da experiência histórica destas quatro revoluções se colocam as seguintes 

perguntas: os levantes e rebeliões populares que surgem e se revigoram como 

movimentos de resistência à degradação social promovida pelo neoliberalismo têm 

fôlego para conduzir uma transformação social de similar radicalismo?  Qual o alcance 

destas iniciativas? Para se dar início ao debate suscitado por estas questões é 

impreterível o resgate de uma teoria social que valorize a categoria “classe” – o que 

imediatamente reaviva a questão da “luta de classes” – em seu instrumental analítico.  

 Examinemos os trabalhos de dois autores que se debruçam sobre estas questões, 

as tratam nos termos que a tradição marxista ortodoxa e convergem em grande medida 

nas suas análises: Claudio Katz (2007) e James Petras (2008). O tom comum que 

predomina em ambos os trabalhos é o relativo pessimismo no que diz respeito à 

capacidade dos levantes recentes se converterem em revoluções propriamente ditas – 

exceção feita à avaliação de Petras, que é extremamente otimista em relação à 

“revolução bolivariana”, ou ao “socialismo do século XXI”, da Venezuela, enquanto 

que Katz é bastante cético ao potencial revolucionário desta. Outra diferença marcante é 

o fato de o texto de Petras ser mais analítico ao examinar a delicada dinâmica que se 

estabelece na relação entre os movimentos sociais e os governos de centro-esquerda 

eleitos no seguimento dos levantes populares. Há que se dizer que o pessimismo em 

relação a estes movimentos serem pivôs de uma revolução não desqualifica a sua 

importância no que concerne ao afastamento do poder de governos de orientação mais 

direitistas, no plano mais imediato, e como importante elo da cadeia que perfaz a 

história da combatividade dos povos oprimidos da América Latina.   

 Dentre os inúmeros e espalhados protestos sociais ocorridos no subcontinente a 

partir dos anos 1990, Katz se concentra em sua análise em quatro, naqueles que 

desembocaram em levantamentos massivos e generalizados em seus países: Bolívia, 

                                                
8 É bastante vasta a bibliografia acerca das quatro revoluções apontadas, porém no livro de Michael 
Löwy, escrito sob o pseudônimo de Carlos Rossi (1972), além da descrição dos principais acontecimentos 
das três primeiras se encontra uma preciosa interpretação acerca do caráter burguês ou intrinsecamente 
libertário que cada uma delas assumiu.  



Equador, Argentina e Venezuela.9 Destes, a rebelião mais profunda se desenhou na 

Bolívia, em três ondas de combate que acirraram decisivamente a luta entre população e 

governo direitista neoliberal: a) a “guerra da água” em 2000, que reverteu a privatização 

do serviço de fornecimento de água em Cochabamba; b) a “guerra do gás” em 2003, na 

qual se defendeu a soberania dos hidrocarbonetos do subsolo boliviano contra a 

extração e exportação predatórias; e c) a culminação da agitação popular de “cocaleros” 

(camponeses-indígenas), movimento sindical e extratos urbanos, que veio com a 

derrubada dos governos de Gonzalo Sánchez de Lozada e de seu vice Carlos Mesa em 

2005.  No Equador, que também experimentou uma mudança sensível da orientação da 

política neoliberal a partir da pressão exercida pela mobilização popular. Na Venezuela 

se destaca o “caracazo” em 1989. A quarta rebelião significante apontada por Katz toma 

lugar na Argentina, em 2001. Ela é marcada pelas manifestações dos “piqueteros”, que 

levaram à queda do presidente alinhado ao neoliberalismo Fernando De la Rúa em 

dezembro deste ano (com novo pico de protestos em 2002), e começou pela 

reivindicação da devolução das poupanças criminalmente confiscadas, depois 

expandindo suas demandas e exigindo a reversão da política econômica neoliberal e a 

reparação das perdas sociais infligidas pela aplicação do eivado receituário deste 

modelo. 

 Katz identifica que além do caráter anti-neoliberal e antiimperialista, as quatro 

grandes rebeliões apontadas coincidem nas formas e temas que pleiteavam: a anulação 

das privatizações, a nacionalização dos recursos naturais e democratização da vida 

política. Ele também ressalta a importância da multiplicidade de sujeitos que 

constituíram estas iniciativas, como indígenas, operários, camponeses, desempregados, 

setores da classe média e o papel das mulheres, bem como o importante papel que jogou 

a “identidade coletiva” para a conformação dos movimentos. Tudo aos moldes que 

deixariam satisfeito qualquer teórico dos NMS. Contudo, ele não descarta o que é a 

variável-chave de todo o processo de agitação social contemporâneo – e que não raras 

vezes é deliberadamente omitido nas análises dos cientistas sociais que se ocupam da 

questão – a indissociabilidade do caráter de classe destas manifestações: 

 
Como la destrucción de puestos de trabajo ha sido acompañada por la creación 
de nuevas formas de empleo, el peso de los asalariados no decreció en América 
Latina. Tampoco se extinguieron el trabajo y la clase obrera. El decisivo papel 

                                                
9 O autor analisa somente as rebeliões do cone sul por entender que elas são o padrão de referência de 
“um processo regional de resistências entrelaçadas”.     
 



que han jugado los asalariados en varios levantamientos confirma que la batalla 
contra el neoliberalismo, forma parte de una resistencia perdurable contra la 
explotación de capitalista. Registrar ese dato es importante para notar el 
basamento clasista que subyace en la oleada reciente de revueltas. Cuando se 
omite esta determinación social, las rebeliones tienden a ser vistas como 
articulaciones contingentes de movimientos sectoriales, que pueden adoptar 
cualquier dirección y empalmar (o distanciarse) en forma fortuita. Al borrar la 
dinámica objetiva que impulsa la lucha social, se tornan inexplicables las causas 
que inducen a los oprimidos a converger. Todo el sentido de la lucha se vuelve 
indescifrable (KATZ, 2007). (grifos nossos) 

 

 Katz conclui seu texto pontuando as diferenças entre os quatro levantes 

populares da época neoliberal e as grandes revoluções latino-americanas do século XX, 

e conclui que apesar das importantes mudanças econômicas e sociais que os levantes 

populares lograram alcançar, não se observou a constituição de formas paralelas de 

poder nem a derrubada dos organismos de estado repressor, elementos que distinguem a 

rebelião popular da revolução social.  Portanto, “mientras que una sublevación popular 

victoriosa popular victoriosa permite derrotar a un gobierno derechista, el triunfo pleno 

de la revolución social exige desplazar a las clases dominantes del poder e inaugurar 

una transformación histórica de la sociedad.” E sentencia: “este cambio no ha 

comenzado en ningún país sudamericano” (KATZ, 2007).  

 Depois de revisarmos rapidamente os levantes, suas características e sua 

contribuição para a mudança parcial dos rumos de alguns dos governos recém eleitos no 

subcontinente, outras questões se colocam. A conjuntura atual é mais favorável ao 

desenvolvimento dos movimentos sociais? Num contexto de governos mais esquerdistas  

as organizações de massa conseguem emplacar mais facilmente suas demandas? E 

assim sendo se fortalecem continuamente? Da negativa generalizada a todas essas 

perguntas Petras tece suas considerações, quase que país a país da região, e elabora uma 

polêmica hipótese: o estancamento ou mesmo retrocesso destes movimentos estaria 

associado justamente à subida ao poder de governos que atendem a parte menos radical 

de seus clamores, que incorporam em seus quadros parte de seus líderes, que, em uma 

palavra, os cooptaram.  

 Além do impacto negativo da cooptação dos movimentos, seu marcado 

retrocesso em relação ao final dos anos 1990 e início desta década é fruto do 

endurecimento das forças repressivas, tanto nos governo de centro-esquerda como 

principalmente daqueles que todavia seguem alinhados com o modelo neoliberal. Ao 

invés da institucionalização das demandas populares, estes últimos se destacam pela 

criminalização dos movimentos sociais. A mais emblemática destas práticas é a falácia 



construída a respeito da imediata associação entre narcotráfico e movimentos 

camponeses-indígenas, tanto na Colômbia – onde a repressão assume proporções 

assombrosas e não se resume a ação contra as FARC, mas atinge decisivamente o 

movimento operário com as inúmeras prisões arbitrárias, desaparecimentos 

inexplicáveis e  notórios assassinatos de líderes sindicalistas – como no México e no 

Peru.     

 Por fim, mesmo que os argumentos de Petras sejam bastante rosáceos para a 

análise do caso venezuelano, tanto o seu texto como o de Katz têm mérito irrefutável no 

que tange a abordagem adotada. Ao privilegiar a análise histórica e pautada nos 

conceitos clássicos do marxismo, ambos os autores se apresentam como representantes 

de uma tradição que vem perdendo espaço na literatura especializada sobre a ação 

coletiva. Suas análises se destacam num contexto no qual abundam análises 

pasteurizadas filiadas à sociologia acadêmica norte-americana, ou com ela mesclados, e 

no qual a categoria “classe” e a “luta de classes” se esfumaçam a ponto de não serem 

mais reconhecidas nas novas e cambiantes categorias que surgem a cada paper.  

Ademais de provocar a distorção irremediável dos diagnósticos, tornando 

incompreensível a motivação das rebeliões recentes latino-americanas para os teóricos 

que prescindem da análise de classes para a consecução dos seus trabalhos, o adjetivo 

“indecifrável” pode ser facilmente estendido para o conteúdo de tais trabalhos. Cada vez 

mais a sociologia acadêmica se encastela atrás de conceitos e categorias cujo grau de 

abstração, em vez de funcionar como ferramental no auxílio à compreensão dos 

fenômenos estudados, embaraça definitivamente os fios da análise. E pior, muito da 

sociologia que se auto-proclama como sendo de inspiração marxista – Touraine e 

Castells após A questão urbana, por exemplo – se deixa lograr pelo poder de sedução 

que as elucubrações pseudo-complexas têm. Admitir a complexidade de um fenômeno, 

seu aspecto multidimensional e não-linear – como é o caso da ação social, e sobretudo a 

ação social em países periféricos – não implica em transformar o discurso científico em 

algo inatingível, com esquemas mentais tão caprichosamente elaborados quanto 

impenetráveis, inacessíveis, inúteis fora do estéril debate unicamente acadêmico. 
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