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Resumo: O presente trabalho tem como objetivo realizar uma aproximação a configuração 
das lutas sociais contemporâneas frente ao neoliberalismo. Para tanto se fundamenta em 
uma pesquisa bibliográfica junto obras de autores da tradição marxista, como MÉSZÁROS, 
HIRSCH e ZIZEK. O caminho percorrido oportunizou perceber que na contemporaneidade  
as lutas sociais assumem novas configurações e são embaladas pelo discurso neoliberal 
que tenta desvincular  as reivindicações e motivações destas lutas das diferenças de classe. 
. 
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Abstract: This study aims to conduct an approach to configuration of contemporary social 
struggles against neoliberalism . To do so is based on a literature survey works by authors of 
Marxist tradition, as MÉSZÁROS , HIRSCH and ZIZEK .The road traveled provided an 
opportunity to realize that in contemporary social struggles take on new configurations and 
are packed by the neoliberal discourse that tries to untie the claims and motivations of these 
struggles of class diferences.  
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INTRODUÇÃO 

 

Acreditando na fundamenntal importancia que as lutas e resitências apresentam hoje 

no contexto do enfrentamento da proposição neoliberal de instaurar a minimização dos 

direitos sociais e uma vida muito próxima da barbárie, o presente artigo tem como objetivo 

realizar uma aproximação a configuração das lutas sociais contemporâneas frente ao 

neoliberalismo para tanto as discussões que aqui apresentamos são resultado de uma  

pesquisa realizada sobre a temática  a partir de autores da tradição que vem de Marx. 

 Neste sentido nossa aproximação aos processos de configuração, persistências e 

retrocessos das lutas e movimentos sociais na sociedade capitalista contemporânea se 

fundamenta na proposição de que os movimentos de mobilização, reivindicação ou luta, 

tanto quanto quaisquer atos humanos são perpassados por interesses e determinações de 

classes. Conforme, Engels e Kautsky (2012, p. 21), 

“[...] todas as representações dos homens – jurídicas, políticas, 
filosóficas, religiosas etc. – derivam em última instância, de suas 
condições econômicas de vida, de seu modo de produzir e trocar os 
produtos. 
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Nesse sentido, as lutas sociais se configuram vinculadas à existência dos interesses 

antagônicos entre as classes e interesses divergentes intra classes, compondo o jogo 

político determinado pelas relações de produção que expressam os diferentes interesses 

que conformam a sociedade capitalista. 

Conforme Galvão (s/a), todo campo de interesses é construído na relação de 

exploração e dominação, sem estar reduzido a ele, sendo essencial,  portanto,   

[...] destacar a importância da oposição de classes na emergência e 
estruturação dos movimentos sociais, uma vez que os conflitos que 
estes expressam estão em parte, relacionados aos efeitos da 
exploração e dominação capitalista. (Galvão, s/a.p. 4)  

 

Ao afirmarmos que toda luta e movimentos sociais possuem determinação de classe, 

não estamos realizando uma redução economicista, ao contrário, assumimos, neste 

trabalho, a premissa de que toda posição de classe é multi-determinada, derivando, em 

última instância, das relações econômicas. 

Em sendo assim, compreendemos que “as classes sociais são conjuntos de agentes 

sociais determinados principalmente, mas não exclusivamente, por seu lugar na produção, 

isto é, na esfera econômica” Poulantzas (1978, p. 13). 

Por este motivo, não fazemos uso do termo classe proletária, mas sim classe 

dominada, uma vez que consideramos que o proletariado é explorado diretamente pelo 

capital, é o produtor direto de mais-valia, mas há uma gama de assalariados que não são 

explorados diretamente. Todos são dominados, no entanto, direta ou indiretamente, pela 

lógica da acumulação, ou seja, entendemos que a classe que vende sua força de trabalho e 

permanece sem condições de controlar sua vida é dominada, independente se o trabalhador 

é da indústria, trabalhador rural ou desempregado,  

Ou seja, a questão é como a maioria esmagadora dos indivíduos cai 
em uma condição que na qual perde todas as possibilidades de 
controle sobre sua vida e, nesse sentido torna-se proletarizada. 
Portanto novamente, tudo recai na questão de “quem detém o 
controle” do processode reprodução social quando a maioria 
esmagadora dos indivíduos é proletarizada e degradada à condição 
de extrema impotência, assim como foram  os membros mais vis da 
sociedade – os proletários -  em uma fase anterior de 
desenvolvimento. (MÉSZÁROS, 2011, p. 70). 

 Frente a esta condição de expropriação que a classe dominada vivencia, ela, a 

princípio, seria a classe que se colocaria em oposição a estas condições materiais de vida. 

No entanto, este posicionamento não é automático, a condição material de classe não 

remete, imediatamente, os sujeitos a uma posição de classe. Isso ocorre porque a relação 

capital x trabalho é perpassada por inúmeros complexos, a condição de dominado limita o 

horizonte da luta, uma vez que, 
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[...] está posta com ela a concepção de mundo decorrentedas 
condições de vida e luta do proletariado; a privação da propriedade só 
podia corresponder a ausência de ilusões na mente dos 
trabalhadores. E essa concepção proletária de mundo percorre agora 
o planeta. (ENGELS; KAUTSKY, 2012 ,p. 21). 

Assim, pertencer materialmente à classe dominada não significa se colocar em 

movimento de oposição à exploração ou engendrar lutas e movimentos de protestos e 

reivindicações contra a dominação. A condição de explorado, a falta de condições materiais 

e até mesmo de perspectivas levam os sujeitos a um processo de conformação e 

acomodação.  Desta forma, o movimento de organização da classe dominada pode tanto 

ser para a mudança quanto para a acomodação. 

O sistema do capital sob o qual vivemos é um sistema orgânico. 
Cada uma das partes sustenta e reforça as demais. É esse tipo de 
sustentação recíproca das partes que torna o problema da 
transformação revolucionária muito complicado e difícil. 
(MESZÁROS, 2011, p. 79) 

 

A sobrevivência do modo de acumulação capitalista está, então, vinculada a um 

complexo equilíbrio que garante a sobrevivência dos sujeitos que compõem as classes 

sociais. Para Hirsch (2010), o capitalismo, enquanto regime de acumulação, só consegue se 

perpetuar uma vez que há, em sua própria configuração, a existência da luta de classes, 

pois é ela que impõe limites à exploração. Consideramos, então, que a resistência por parte 

da classe explorada, ao pautar suas necessidades e desenvolver ações para que elas sejam 

supridas, estabelece o processo no qual o capital realiza - por vezes através do Estado - 

concessões. Este processo contribui para a manutenção da capacidade de produzir do 

trabalhador, e para sua sobrevivência, o que tanto permite a manutenção do processo de 

acumulação como potencializa a possibilidade do trabalhador se organizar e resistir à 

dominação. 

Para o autor acima referenciado, o modelo de acumulação capitalista possui um 

processo de regulação que lhe é próprio, e é pela eficácia desse modelo de regulação que 

as pautas da classe explorada, a tensão expressa na luta de classes são absorvidas e 

camufladas pelo modo de produção capitalista, ou seja,  

Na medida em que o processo de regulação leva o conflito de classes 
a uma forma compatível com a acumulação do capital, estabilizando 
precisamente o processo material de produção, ele vai se justificando 
continuamente frente aos cidadãos envolvidos (HIRSCH. 2010, 
p.111). 

 Assim, há uma acomodação das diferentes forças, que ao terem seus interesses 

atendidos, retraem-se. No entanto, não são todos os interesses e pautas que podem ser 

absorvidos pelo capitalismo, há sempre aqueles “segmentos” que serão privilegiados em 

detrimentos de outros que permanecerão de fora, 

O processo de regulação implica sempre uma relação complexa de 
integração e exclusão, de vinculação e divisão. De certo modo, 
implica uma pauta de seleção vinculante que determina quais 
interesses, a que nível e em que forma podem se expressar e ter 
efeito (HIRSCH. 2010, p. 115). 
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 No processo de inclusão e exclusão das pautas de resistência da classe explorada, 

a capacidade de organização e luta desta classe opera como elemento decisivo e 

determina, também, a extensão das concessões realizadas através do Estado e o potencial 

de fortalecimento da luta para alcançar diferentes patamares contra a dominação. 

“um regime de acumulação estável só pode formar-se quando se 
impõe simultaneamente um contexto de regulação correspondente. 
Ambosdevem ser vistos  como o resultado  de confrontações e lutas 
sociais em diferentes planos da sociedade, cujo desenlace não pode  
ser pré-determinado objetivamente, mas depende da força , das 
estratégias e das conquistas dos atores em jogo” (HIRSCH, 2010 p. 
108). 

Válido inferir que os processos de rompimento com o modelo de vida capitalista 

dependem também da organização e luta dos explorados, o que nem sempre ocorre de 

forma explícita, ou quando ocorre é severamente alvo da repressão do Estado, o que 

dificulta, de imediato, a formação de uma massa revolucionária e/ou a formação de 

processos que busquem a tomada do poder e se coloquem contra a forma de viver 

apregoada pelo capitalismo, pois como coloca Marx, 

Os elementos materiais de uma subversão total são, de um lado, as 
forças produtivas existentes e, de outro, a formação de uma massa 
revolucionária que se revolte, não só contra as condições particulares 
da sociedade existente até então, mas também contra a própria 
“produção da vida” vigente, contra a “atividade total” a qual se baseia 
(MARX,1984, p.57).    

 

 Assim, a “subversão total” ainda está para ser construída e precisa ter como foco, 

como pauta, a mudança na forma de produzir e viver a vida no capitalismo. 

 

1. LUTAS E RESISTÊSNCIAS EM TEMPO DE NEOLIBERALISMO 

Frente ao neolibarismo as resistências e lutas assumem importante lugar na busca 

de um modo de vida sem exploração. O que temos na contemporaneidade é que as lutas e 

resistências têm sido expressas por diversos “movimentos sociais”, diferenciando-se, de 

alguma maneira, das formas mais “tradicionais”, como os partidos e os sindicatos.  

 Conforme Galvão (s/a), é possível encontrar, no próprio Marx , referências que 

também valorizam os demais movimentos, uma vez que nem toda a ação política é 

necessariamente revolucionária. Podem existir ações políticas reformistas e que, em certa 

medida atingem os aparelhos do Estado e as dimensões da exploração. Para a autora, é 

possível pensar em diferentes níveis da ação política: as que pontuam demandas imediatas 

ao Estado necessárias à sobrevivência; as lutas porreformas e/ou ampliação da cidadania; 

“mudanças das práticas e dos valores sociais” (GALVÃO, s/a, p. 10) e as lutas anti- 

sistêmicas, ou seja, aquelas que questionam o capitalismo. 
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  Nesta perspectiva, os movimentos de resistência à dominação podem ser realizadas 

por sujeitos de diferentes classes, aglutinados em movimentos de diversos formatos. Desta 

forma, os movimentos sociais assumem importância, pois como coloca Ghon, (2000, p.13) 

Movimentos sociais são ações coletivas de caráter sociopolítico, 
construídas por atores sociais pertencentes a diferentes classes e 
camadas sociais. Eles politizam suas demandas e criam um campo 
político de força social na sociedade civil  

Todas estas dimensões de lutas se apresentam em diferentes momentos e, se por 

um lado não impactam decisivamente o modo de produção capitalista, em nosso entender, 

sua existência pode contribuir para fomentar novas ações de maior envergadura política e, 

em certa medida, elas tencionamo Estado a realizar concessões pautadas pela classe 

explorada. 

Mesmo considerando que todas as movimentações políticas e sociais possuem 

relevância e que não é correto realizar diferenciações entre as lutas econômicas e políticas, 

pois todas elas possuem, em suas especificidades, possibilidades de efetivar 

desdobramentos importantes de resistência à opressão, acreditamos que, hoje, prevalecem 

movimentos que não se colocam na esfera de reivindicação da mudança na apropriação dos 

meios de produção. 

Acreditamos que as relações de poder, a subjetividade da manipulação, o jogo 

político, os interesses econômicos não estão ausentes, ao contrário, por vezes, determinam 

a forma e o movimento que as lutas assumem a desconexão dos movimentos sociais atuais 

a determinações de classe é apenas aparente. Desta forma, acreditamos que a 

manifestação concreta das lutas e resistências na contemporaneidade ocorre por dois “eixos 

aparentes”: a busca pela satisfação de necessidades imediatas; e a busca por direitos, 

cristalizados no ideário de igualdade, fundamento dos sistemas democráticos.  

 A busca constante por novos direitos faz parte do processo de produção capitalista, 

que postula novas exigências ao trabalhador para a manutenção da acumulação em 

patamares desejáveis, e, ainda, a possibilidade da ampliação de direitos na sociedade 

sinaliza a “ilusão” da vivência da igualdade na sociedade capitalista, conforme Saes (2003, 

p. 25). 

As classes trabalhadoras procurarão obter, por meio da conquista de 
novos direitos, aquilo que a instauração de direitos civis prometeu e 
não cumpriu: a realização da igualdade entre os homens. Entenda-se 
que a necessidade permanente de os trabalhadores redefinirem os 
seus interesses materiais, a fim de atenderem novas exigências do 
processo de reprodução da capacidade de trabalho, é o elemento de 
fundo que compele continuamente os trabalhadores a reivindicarem 
do Estado novas prerrogativas.  
 

 Desta forma, as lutas sociais, hoje, majoritariamente, apresentam-se tendo como 

destinatário de suas reivindicações o Estado capitalista e seus aparelhos regulatórios, sem 
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expressar claramente as contradições de suas reivindicações, ou seja, as pautas levadas 

pelos movimentos sociais desvinculam a luta por direitos do contexto estrutural da 

determinação de classe, tendo sempre no horizonte a necessidade da manutenção de sua 

sobrevivência,  

“também o protesto social e a própria oposição radical permanecem 
ligados às instituições e aos mecanismos políticos existentes, como a 
política das associações e dos partidos, as eleições etc; e porque a 
vida material, o trabalho, a renda e a segurança das pessoas 
dependem da continuidade do processo de produção em geral” 
(HIRSCH, 2010, p.46). 
 

 Neste sentido, ao tentar avançar dentro dos limites do capitalismo, determinadas 

lutas sociais colocam como se suas necessidades pudessem ser revolvidas sem a 

eliminação da exploração, mas exclusivamente com o avanço da efetivação de direitos, da 

igualdade jurídica,  com a vivência de uma sociedade democrática.  

Para Boron (2008), este processo é bastante contraditório, uma vez que para ele a 

democracia não pode ser efetivada de fato se as diferenças estruturais e sociais 

permanecem. 

 Se os mais diligentes teólogos medievais fracassaram em sua 
tentativa de demonstrar a quadratura do círculo, como fazer para 
justificar a separação na teoria daquilo que na vida real das 
sociedades encontramos intrincavelmente unido?(Boron 2008, p. 113) 

 

Então, se democracia e igualdade econômica são “intrincavelmente unidas”, o que 

temos, segundo o autor, são processos teóricos que apresentam uma concepção 

“minimalista de democracia”, na qual há a crença que os progressos da democracia são 

“lineares e irreversíveis” (Boron, 1988 p. 64) e se restringem às instituições políticas. 

A empresa dramática de instaurar a democracia se reduz à criação e 
à institucionalização apenas de uma ordem política, isto é, um 
sistema de regras do jogo que faz abstração de seus conteúdos 
éticos e da natureza profunda dos antagonismos sociais e que 
apenas coloca problemas de governabilidadee eficácia administrativa. 
(BORON, 1988, p. 65). 

 
Esta dinâmica foi conferindo à grande maioria dos movimentos sociais o 

distanciamento do político, das lutas e dos embates com poder instituído, uma vez que, 

[...] de uma maneira ou de outra, então, as concepções dominantes 
de democracia tendem a: substituir a ação política com cidadania 
passiva; enfatizar os direitos passivos em lugar dos poderes ativos; 
evitar qualquer confrontação com concentrações de poder social, 
particularmente se for com as classes dominantes, e finalmente, 

despolitizar a política. ( MEIKSINS WOOD, 2007 p. s/n) 
 

Mesmo esta perspectiva “minimalista” não consegue ocultar permanentemente a 

insustentável coexistência entre o modo de produção capitalista e a vivência do avanço dos 

direitos na democracia, ou seja, como proposto no início deste capítulo, as instituições, no 

capitalismo, precisam a todo o momento se redefinir dado o movimento das relações sociais 
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eeconômicas, para não se tornarem obsoletas. Assim, o que temos é que para a efetivação 

de muitos direitos e sua expansão, as instituições precisariam se modificar ao ponto  de se 

tornarem inviáveis aos limites impostos pela necessidade de acumulação, o que impede a 

concessão de tais direitos. Como coloca Boron, (1988, p.76) 

O problema é que esse acúmulo de novos direitos e entitelments, 
assim como a concepção expansiva e participativa da democracia 
que flui deles, são tendencialmente incompatíveis com a sociedade 
capitalista, é impossível na sociedade capitalista.   
 

Conforme Dagnino ett all 2006, a noção de cidadania é redefinida pelo projeto 

neoliberal, efetivando a diluição da idéia de direitos universais e neste contexto de 

hegemonia do neoliberalismo, 

[...] quando os pobres se transformam em indigentes e os ricos em 
magnatas, sucumbem a liberdade e a democracia, e a própria 
condição de cidadão - verdadeiro fundamento sobre o qual se apóia a 
democracia - se deteriora irreparavelmente. (BORON, 2008, p. 71). 

 

 Posto assim, a contradição entre avanço na conquista dos diretos pela via das lutas 

sociais, e a necessidade das instituições de responderem a estas conquistas versus a real 

manutenção do modo de acumulação capitalista, temos a irremediável equação que, mesmo 

com a aparência deslocada das determinações estruturais, os movimentos sociais são 

importantes no sentido de tencionar os limites do sistema capitalista, uma vez que, na 

contemporaneidade, estamos todos submetidos à voracidade nunca antes vista dos 

interesses do capital; os dispositivos de regulação foram alterados no sentido de viabilizar 

as “saídas para a crise”, garantindo a estabilidade, mas com a restrição das concessões à 

classe explorada. Neste caminho,  

[...] convivemos com a primazia dos interesses do mercado, de um 
mercado sem limites e sem fronteiras sociais, e com políticas globais 
de desenvolvimento econômico, centradas na voracidade de novos 
paradigmas de acumulação. (YAZBEK, 2010). 

  
O que temos, então, é a valorização dos ditames neoliberais que tornaram a arena 

de lutas e pactos, entre as classes e o Estado, extremamente minada e  efetivaram  

mudanças no mundo do trabalho, com máxima vantagem para o capital e mínima para o 

trabalhador, o que rebateu intensamente na capacidade de luta da classe trabalhadora.  De 

forma geral, a direção de suas lutas se voltou para reivindicações pontuais e corporativas, 

deixando a construção de um projeto societário sem desigualdades fora de suas bandeiras,  

[...] as mudanças no mundo do trabalho vêm conformando 
sociabilidades, formas de organizações e representações na direção 
da fragmentação, da despolitização e da multiplicação de demandas 
de grupos corporativamente posicionados, ou seja, cada vez mais 
fechados em si mesmos. (DURIGUETTO, 2007, p.174). 
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 No campo político e ideológico, a ordenação neoliberal possui inquestionável êxito e 

incide diretamente sobre as lutas, os movimentos sociais e a formulação de seus objetivos. 

O que temos, então, é a difusão da idéia de que não há alternativas para os princípios e 

proposições neoliberais, que todos, concordando ou não, não possuem opção a não ser a 

adaptação apregoada em todos os cantos do planeta. “Este fenômeno chama-se 

hegemonia, ainda que, naturalmente, milhões de pessoas não acreditem em suas receitas e 

resistam a seus regimes” (ANDERSON, 2008 p.23) 

Estas resistências diante do fato que 

[...] vivemos em uma época de crise histórica sem precedentes, cuja 
severidade pode ser dimensionada pelo fato de que não estamos 
enfrentando uma crise cíclica mais ou menos ampla do capitalismo, 
tal como experimentada no passado, mas a crise estrutural cada vez 
mais profunda do próprio sistema do capital (MÉSZÁROS, 2011, p. 
55). 

  Como todas as instâncias da vida em sociedade estão sendo reordenadas e 

passam a assumir diferentes formatações, surgem, a partir de 2011, em diferentes espaços 

do globo, diferentes movimentações de protesto contra as condições e o modo de vida 

contemporâneo, e cada qual, à sua maneira, conseguiu chamar a atenção da mídia e, de 

alguma forma, representou uma possibilidade de esperança na luta contra a dominação.  

 “Ainda não são movimentos com grande apoio popular, mas têm um peso simbólico 

importante, que pode funcionar como uma chispa para estender a resistência aos ajustes 

neoliberais” (SADER, 2012, p.85).    

A grande questão frente a estas manifestações é o que virá delas. Zizek (2012) é 

muito claro ao pontuar que é necessário saber o que queremos, não basta dizer o que não 

queremos. “Os carnavais saem barato - a verdadeira prova de seu valor é o que permanece 

no dia seguinte, o modo como nosso cotidiano se transforma” ( ZIZEK 2012, p .16), ou seja, 

verificar quais, de todas estas manifestações, foram vitoriosas no sentido de mudar o rumo 

da vida 

  A nós, particularmente, parece uma tarefa bastante complexa, que ainda está para 

ser realizada, pois torna-se difícil mensurar as “vitórias” destas manifestações diante da 

própria fluidez de suas pautas, salvo “bandeiras” claras como a redução do custo da 

passagem de ônibus das manifestações de São Paulo. O barulho foi grande, a esperança 

de muitos foi retomada, mas pouquíssimo se concretizou. Alves, ( 2012). 

Os novos movimentos sociais de indignados compõem o quadro da 
barbárie que impregna a ordem burguesa do mundo, abrindo um 
campo de sinistras contradições sociais que dilaceram por dentro a 
ordem do capital – mas são incapazes, em si e por si, de ir além. 
(ALVES, 2012 p.37) 
 

É fato que os chamados movimentos sociais apresentaram novas bandeiras, novas 

formas de atuação. A informática passou a ser um grande instrumento de organização, o 
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momento pensado é sempre o presente, “o centro do conflito passa a ser as questões 

culturais e a qualidade de vida, sendo o cotidiano o tempo da opressão” (GOULART, 2009 

p.25). 

Os movimentos sociais agem no plano da cotidianidade insubmissa, 
rompendo com a pseudoconcreticidade paralisante da rotina 
sistêmica, mas permanecendo no esteio da vida cotidiana. Talvez 
falte-lhes clareza do próximo passo ou do elo mais próximo da 
corrente de indignação coletiva que clama, por exemplo, pela 
democracia real. Por isso nos interrogamos: Ocupar Wall Street....e 
depois? (ALVES, 2012, p.36). 

 
Desta forma, a pretensa despolitização das manifestações contemporâneas, que 

pauta quase que de forma homogênea questões da vida cotidiana, não conseguem ir além, 

falta-lhes o objetivo maior que possivelmente garantiria a continuidade da luta. Podemos 

pontuar que há a imensa preocupação entre os movimentos contemporâneos quanto a não 

identificação com partidos políticos e, se por um lado, isto expressa o descontentamento dos 

manifestantes em relação às estruturas políticas, não significa uma posição clara sobre o 

que se propõe em seu lugar, o que pode trazer o avanço de posições reacionárias, 

Se se tratar de afirmar que a transformação social exige muito mais 
que a tomada do poder político formal, executivo ou legislativo, esta 
perspectiva é plenamente aceitável, mas se significar que mudanças 
fundamentais como uma reforma agrária ou uma campanha de 
alfabetização podem ser realizadas sem o exercício do poder, é uma 
total ilusão. (HOUTART, 2008 p.s/n). 

 
Esta necessidade de negação do vínculo partidário pode também ser percebida no 

início do Fórum Social Mundial e se faz presente entre diferentes movimentos no Brasil, 

como o movimento contra a privatização na saúde, o movimento de mulheres e na jornada 

de junho que, além da coerção às bandeiras partidárias, proclamaram críticas às instâncias 

do poder político, expressando, mesmo que conjunturalmente, o descrédito nestas 

instâncias. 

A construção de um movimento anticapitalista global não pode 
simplesmente abdicar de partidos, eleições e sindicatos, sob pena de 
esse espaço continuar a ser ocupado pelos partidos de direita, como 
ocorreu na Espanha, onde o Movimento dos Indignados foi forte e a 
abstenção eleitoral, enorme. (CARNEIRO, 2012 p. 12) 

  

Destacamos que toda a formatação das manifestações e dos movimentos atuais não 

está despregada da própria organização societária em curso, pois, 

Os novos movimentos sociais que ocorrem no bojo do capitalismo 
senil tem o sentido radical dos carecimentos vinculados à condição de 
proletariedade e à vida reduzida de amplos contingentes de jovens 
órfãos de futuridade. (ALVES 2012, p.35). 
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Assim, esta grande parcela da população vai às ruas e reclama por direitos, indigna-

se, mas falta-lhe a perspectiva de continuidade, o desejo  e a crença na possibilidade de 

novas construções e se paralisam, e se auto completam no momento  da manifestação. 

Um dos grandes perigos que enfrentam os manifestantes é o de se 
apaixonar por si mesmos, pelo momento agradável que estão tendo 
nos lugares “ocupados.” (ZIZEK, 2012, p.15). 
 

Como coloca Zizek (2012), estas manifestações deveriam ser entendidas como o 

começo, e não como o fim, ou seja, hámuito trabalho, há a necessidade de construir 

alternativas a este mundo que atordoa e indigna os sujeitos. 

Mas este possível patamar a ser alcançado ainda nos parece distante, pois, hoje, as 

necessidades da fluidez do compromisso, dos desejos individuais incidem nos movimentos 

sociais, determinando pautas imediatas, movimentações espontâneas e/ou descontínuas, 

atraentes; sendo esta a toada do neoliberalismo, que busca negar, ocultar que as pautas 

dos movimentos sociais estão necessariamente vinculadas às determinações históricas de 

opressão do capitalismo. 

 Assim, em tempos de neoliberalismo, é preciso estar atento para que os 

movimentos sociais não se imobilizem, conseguindo apenas reforçar o vazio que a vida 

cotidiana, fundada no individualismo pós - moderno, oportuniza. 

Embora seja excitante desfrutar dos prazeres da “organização 
horizontal” das multidões em protesto com sua solidariedade 
igualitária e seus debates livres e abertos, devemos também nos 
lembrar do que escreveu Gilbert Keith Chersterton: “” Ter apenas a 
mente aberta não é nada; o objetivo de abrir a mente, assim como o 
de abrir a boca, é fechá-la de novo em algo consistente”” Isto também 
vale para a política em tempos  de incerteza: os debates abertos 
terão  de fundir-se  não somente em novos Significantes – Mestres, 
mas também em respostas concretas à antiga questão leninista: 
“”Que fazer””? (ZIZEK, 2012 p. 16) 

  

 

2. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Na contemporaneidade, o que fazer, frente a esta sociedade desigual e opressora, 

ainda não foi definido, nem pela massa na rua, nem pelos partidos de esquerda. O caminho 

das lutas e resistências é uma construção em aberto, mas sem dúvida as formas de luta 

e/ou resistências a esta sociedade desigual é fundamental, pois a alternativa à crise atual, 

segundo Salama (2008), não poderá ser resolvida apenas sob uma perspectiva econômica 

[...] sua resolução dependerá das relações de força que se 
materializarem em nível social, de forma segundo a qualentendemos 
o Estado e, também, da capacidade que tenhamos para lutar por uma 
sociedade solidária[...] SALANA, 2008 p.53) 

 
 São tempos incertos, e embora os movimentos sociais, em sua maioria, hoje se 

pautem em demandas vinculadas exclusivamente à esfera da conquista de direitos sociais e 
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ao consumo, logo, não podemos imaginar que a resistência a uma sociedade desigual está 

por terminar. Como destaca Marx, em “A miséria da filosofia”, não se pode dizer que o 

movimento social exclui o movimento político.  

Nosso caminhar neste trabalho oportunizou a aproximação a temática de forma a 

apreender que as configurações das lutas e resitencias hoje expressas não estão alheias ao 

ideario neliberal, que suas “novas bandeiras” são forjadas por uma forma de ler o mundo 

como se as diferenças de classes não existisse. No entanto, esta formatação prevalente não 

exclui os demais movimentos e nem diminui a importancia da resistência a este sistema de 

exploração pois onde há luta há esperança. 
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