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Resumo: O objetivo deste trabalho é fazer uma revisão das discussões que envolvem os 
chamados “novos movimentos sociais”. Observa-se que não existe uma única definição do 
que vem a ser o movimento social. De acordo com a literatura recente, esses “novos 
movimentos sociais” surgem enquanto estratégia complementar e alternativa aos 
movimentos de classe tradicionais e aos partidos políticos de esquerda. Ao analisar a 
discussão de tal temática nota-se que os “novos movimentos sociais” possuem ações 
pontuais que buscam reformas, contudo mantendo a base do sistema capitalista: a 
exploração do trabalho assalariado, e suas ações não impactam profundamente na 
organização do capital. 
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Abstract: The main purpose of this paper is to review the discussions involving the so-called 
"new social movements". It is observed that there is no single definition of what is to be the 
social movement. According to contemporary literature, these "new social movements" 
emerge as a complementary strategy and alternative to traditional class movements and 
leftist political parties. By analyzing the discussion of this theme, is noted that the "new social 
movements" have specific actions that seek reforms whilst maintaining the basis of the 
capitalist system: the exploitation of wage labor, and their actions do not impact in 
organization's capital. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 A definição de movimentos sociais não é consensual na literatura. Existem diferentes 

posicionamentos em relação ao tema que se distinguem desde a opção ideológica até 

mesmo em relação a sua organização. Entre as diversas polêmicas que abarcam esta 

questão, encontramos os estudos de alguns autores afirmando que na sociedade 

contemporânea surgem “novos movimentos sociais”.  

 O objetivo deste artigo é fazer uma revisão das discussões que envolvem os 

chamados “novos movimentos sociais”. Para tanto, realizamos uma pesquisa bibliográfica. 

 Inicialmente abordamos os conceitos relacionados aos movimentos sociais. Em 

seguida, apontamos algumas questões presentes no debate envolvendo os “novos 

movimentos sociais” e por fim realizamos uma breve discussão sobre a importância de se 

pensar o movimento social ligado à classe trabalhadora enquanto mecanismo fundamental 

de transformação da sociedade. 

 

2. OS NOVOS MOVIMENTOS SOCIAIS 
 

 Na literatura existente que dedica-se ao estudo dos conceitos sobre movimentos 

sociais não existe uma clara unanimidade, uma vez que há diversos posicionamentos entre 

os autores, que expressam diferentes visões acerca da referida temática. Assim, buscamos, 

neste primeiro momento, abordar as diferentes conceituações teóricas sobre os movimentos 

sociais. 

 Em relação ao debate dos movimentos sociais a partir da análise marxista, os 

autores que seguem esta perspectiva, fundamentam os movimentos sociais enquanto 

resultado da contradição existente entre capital e trabalho, tendo enquanto base a luta de 

classes. 

 

Desde o marxismo, interpretava-se os movimentos sociais com expectativas e 
reservas: por um lado, como fenômeno coletivo para impedir o colapso do 
capitalismo e, por outro lado, como fenômeno de mobilização, tendo em vista sua 
substituição pelo socialismo. Para os marxistas, os movimentos sociais são 
expressões coletivas de descontentamento social e de transformação social. 
(VIDAL, 1997, apud SILVA, 2001, p.17). 
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 Assim, os movimentos sociais decorrem do conflito entre as classes sociais, tendo 

uma dimensão coletiva e não individual, que visam à transformação da sociedade por meio 

da supressão do capitalismo. 

 Em outro ponto de vista, encontramos a definição de Gohn (1995, p. 44) que aborda 

os movimentos sociais enquanto 

 

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. Suas ações estruturam-se a partir 
de repertórios criados sobre temas e problemas em situações de: conflitos, litígios e 
disputas. As ações desenvolvem um processo social e político-cultural que cria uma 
identidade coletiva ao movimento, a partir de interesses em comum. Esta identidade 
decorre da força do princípio da solidariedade e é construída a partir da base 
referencial de valores culturais e políticos compartilhados pelo grupo. 
 

 Como observamos na citação, para Gohn (1995) o movimento social se caracteriza 

por meio da união de um grupo de pessoas que possui um objetivo em comum, tendo 

enquanto base os valores políticos e culturais dos seus participantes, que possibilita a 

criação de uma identidade comum ao movimento. Além disso, cabe enfatizar que a autora 

deixa claro que o movimento social, dependendo da reivindicação, pode ser constituído por 

diferentes classes e estratos sociais, ou seja, nem sempre se baseia na relação contraditória 

entre capital e trabalho enquanto percussores de tais movimentos. 

 Outra autora que conceitua movimento social é Scherer-Warren (1984) que afirma 

que o movimento social possui a sua base fundamentada na organização de grupos em 

torno de libertação, ou seja, a busca da superação de formas de opressão, possibilitando 

uma sociedade diferente. Neste sentido, a forma de reagir à opressão pode ser tanto de 

forma ativa, quanto de forma passiva. Além disso, a autora enfatiza que com o 

desenvolvimento do debate sobre o movimento social, o mesmo deixou de fundamentar-se 

apenas no conflito de classes e passou a incorporar uma visão de mundo mais heterogênea 

na busca de liberdades sociais e individuais. 

 De encontro com a definição de Scherer-Warren (1984) sobre movimentos sociais, 

encontramos Silva (2001, p.15) para quem o movimento social “compreende um agir através 

de um conjunto de procedimentos, e um pensar através de um conjunto de idéias que 

motivam ou fundamentam a ação individual e coletiva”. Neste sentido, tanto Scherer-Warren 

(1984) quanto Silva (2001) reforçam uma definição de movimento social enquanto 

mecanismo de alcance de objetivos coletivos e individuais, ou seja, os movimentos sociais 

emergem no intuito do alcance de questões pontuais. 

 Por meio das definições sobre movimento social mencionadas, percebemos que não 

se tem um único conceito na literatura sobre a referida temática. Por isso, e para detalhar 
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esta situação realizaremos neste momento um breve histórico sobre a forma como a 

terminologia: movimentos sociais vêm sendo abordada entre os teóricos. 

 O conceito de movimento social surge pela primeira vez no século XIX e tem a sua 

denominação pautada para designar o movimento que envolvia a classe trabalhadora, como 

podemos observar na citação a baixo:  

 

O termo movimento social foi criado por Lorenz Von Stein, no século XIX, por volta 
de 1840, na Alemanha, ao evidenciar a necessidade de um ramo da ciência social 
que se voltasse para o estudo dos movimentos sociais da época, como o movimento 
operário e o socialismo, emergente. (SILVA, 2001, p.15). 

 

 A origem da terminologia movimento social tem a sua base na relação contraditória 

entre capital e trabalho. Nesta perspectiva, ainda segundo a autora as abordagens 

predominantes sobre movimentos sociais utilizadas no século XIX até os anos de 1950 do 

século XX, associavam o conceito de movimentos sociais com a luta de classes, que por 

sua vez,nesse período, são fruto do movimento operário.  

 Segundo Silva (2001, p.17) a partir de 1951 Herbert Blumer, por meio da sociologia 

compreensiva, ampliará a tradicional classificação sobre os movimentos sociais de 

“religiosos/seculares, reformistas/revolucionários, violentos/pacíficos, para movimentos dos 

camponeses, dos negros, dos socialistas e dos nazi-fascistas. Distinguia os movimentos 

segundo seus objetivos, em sociais e políticos”. 

 Na década de 1970 nos Estados Unidos surgiu uma nova corrente interpretativa 

sobre os movimentos sociais denominada, segundo Silva (2001) de teoria da Mobilização de 

Recursos, que buscou compreender as ações coletivas por meio da análise 

comportamentalista-organizacional. 

 Esta teoria enfatiza que os movimentos sociais são consequência da união de 

grupos que possuem os mesmos interesses que juntos, por meio da ação coletiva, almejam 

estratégias para conseguir alcançar seus objetivos. “Para a Mobilização de Recursos as 

ações coletivas são analisadas mais na perspectiva da relação custo/benefício, excluindo 

valores, normas, ideologias, culturas dos movimentos sociais estudados”. (SILVA, 2001, 

p.20).   

 A Teoria de Mobilização de Recursos compara os movimentos sociais a um 

fenômeno social que possui as mesmas características como, por exemplo: de um partido 

político. Assim, a Teoria de Mobilização de Recursos só se configura em um movimento 

social “diante de oportunidades políticas favoráveis” (ALONSO, 2009, p.55). 

 Para Alonso (2009) além da Teoria de Mobilização de Recursos nos anos de 1970 

surgem para explicar os movimentos sociais mais duas famílias de teorias: a Teoria do 

Processo Político e a Teoria dos “novos movimentos sociais”. A primeira abre mais espaço 
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para a cultura na explicação em torno da coletividade do que a Teoria de Mobilização de 

Recursos. Já a ultima possui demandas simbólicas em torno do reconhecimento de 

identidades e de estilo de vida.  

 A teoria dos “novos movimentos sociais” questiona a possibilidade da revolução que 

se baseia no marxismo. Busca mudanças culturais ao invés de uma mudança revolucionária 

que daria origem a uma sociedade sem divisão de classes.  

 A discussão sobre “novos movimentos sociais” 

 

(...) foi expressão cunhada na Europa, nas análises de Clauss Offe, Touraine e 
Melucci e diz respeito aos movimentos sociais ecológicos, das mulheres, pela paz e 
etc. Os novos movimentos se contrapõem aos velhos movimentos sociais, em suas 
práticas e objetivos, ou seja, se contrapõem ao movimento operário-sindical, 
organizado a partir do mundo do trabalho. (GOHN, 1995, p.44). 
 

  Assim, a discussão ligada aos “novos movimentos sociais” é justificada enquanto 

movimentos que vão além do conflito de classes, envolvendo questões culturais. Montaño; 

Duriguetto (2010) afirmam que os chamados “novos movimentos sociais”, ou seja, os 

movimentos sociais contemporâneos surgem principalmente em meados do século XX e 

possuem enquanto objetivo complementar as lutas de classes do movimento clássico, são 

também vistos, em muitos casos, enquanto alternativa aos movimentos de classes 

tradicionais e até mesmo enquanto alternativa aos partidos políticos de esquerda. Assim, os 

“novos movimentos sociais” ora surgirão enquanto complemento, ora surgirão enquanto 

alternativa [ou seja em oposição] aos partidos políticos de esquerda e aos movimentos de 

classe tradicionais. 

 Na América Latina, os denominados “novos movimentos sociais” ganham força na 

década de 1970. Fato este que ocorre, pois, ao longo dos anos de 1960 e na abertura dos 

anos de 1970 emergiram alternativas às lutas sindicais que expressavam tanto em relação à 

contestação da divisão hierárquica do trabalho, propostas de controle autogestionárias e até 

mesmo à recusa do controle do capital e da produção por parte de uma minoria. Para 

Montaño; Duriguetto (2010) a luta operária não se reverteu em um projeto societário 

hegemônico entre os trabalhadores que contestavam o capital, pois, se limitavam aos 

espaços sócio-ocupacionais nos quais os trabalhadores estavam inseridos. As lutas 

operárias não conseguiam articular-se com as lutas dos chamados “novos movimentos 

sociais”. 

 

É nesse período e nesse contexto que eclodiu o aparecimento dos chamados “novos 
movimentos sociais”, como o movimento mundial de protesto contra a guerra dos 
Estados Unidos no Vietnã, o Maio parisiense de 1968, os movimentos ecológicos, 
urbanos, antinucleares, feministas, dos homossexuais, pelos direitos civis dos 
negros nos Estados Unidos, entre outros. (MONTAÑO; DURIGUETTO, 2010, p.265). 



 

6 

Londrina PR, de 09 a 12 de Junho de 2015. 

 

Afinal quais são as características fundamentais que envolvem esses denominados 

“novos movimentos sociais”? Para responder este questionamento, recorremos a Bihr 

(1998) que identifica duas características. A primeira diz respeito as suas mobilizações que 

se situam fora da esfera imediata do trabalho e da reprodução da força de trabalho, sendo 

que, seus protagonistas não estão envolvidos diretamente nas formas organizacionais e 

ideológicas do movimento operário.  A segunda refere-se a que os “novos movimentos 

sociais” possuem em sua maioria uma postura anti-Estado e anti-partidos políticos 

revolucionários3.  

No que tange ao debate europeu sobre os “novos movimentos sociais”, de acordo 

com Montaño; Duriguetto (2010) predominam três linhas teóricas de análise: acionalista, 

esquerda pós-moderna e um terceiro grupo composto por segmentos marxistas e 

comunistas. Os autores da teoria acionalista apontam a constituição dos “novos movimentos 

sociais” a partir de “seu caráter não classista e sua luta que não visa à transformação social, 

mas a mudanças pontuais”.(MONTAÑO; DURIGUETTO, 2010, p.310).  Já o grupo 

denominado esquerda pós-moderna, nega tanto a herança do marxismo quanto a vitalidade 

dos partidos e sindicatos. Para este grupo as demandas dos “novos movimentos sociais” 

estão baseadas no universo da cultura e da própria reprodução social.  Em relação ao 

terceiro grupo teórico composto por segmentos marxistas e comunistas estes, 

 

Se descolavam da dogmática stalinista e se preocupavam em incorporar as 
demandas dos “novos movimentos sociais” nas lutas de classes e nas formas de 
organização clássicas herdadas do marxismo e do leninismo: partido e sindicatos. 
Ou seja, tratava-se de incorporar as lutas dos “novos movimentos sociais” – lutas 
que se desenvolviam fora do mundo da produção – à luta política revolucionária. O 
desafio para esses segmentos era, assim, adequar as organizações clássicas dos 
trabalhadores e a estratégia revolucionária à essa nova conjuntura das lutas sociais. 
(MONTAÑO; DURIGUETTO, 2010, p.311). 

 

 Assim, os “novos movimentos sociais” emergem de novas demandas postas a 

sociedade contemporânea que requer respostas diferenciadas. Contudo, cabe destacar, que 

por meio da discussão abordada, percebemos que os teóricos que discutem os “novos 

movimentos sociais” apresentam uma discussão centrada nas mudanças pontuais, por meio 

de reformas e não da superação da ordem burguesa que se daria pela revolução como 

consta na citação a baixo: 

 

                                                
3 Um certo tipo de “novo anarquismo” tem ocupado este espaço. A sua característica principal é a de se opor a 

qualquer construção coletiva de projetos de superação do capitalismo sob o pretexto de que elas conduzem 
inevitavelmente a degenerações do tipo estalinista. 
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O proletariado, na sua luta pelo poder, não tem outra arma senão a organização. 
Dividida pela concorrência anárquica que reina no mundo burguês, esmagados 
pelos trabalhos forçados ao serviço do capital, constantemente atirado ao abismo da 
miséria mais completa, do embrutecimento e da degenerescência, o proletariado só 
pode tornar-se, e tornar-se-a inevitavelmente, uma força, invencível quando a sua 
unidade ideológica, baseada nos princípios do marxismo, é cimentada pela unidade 
material da organização que reune milhões de trabalhadores num exercito de classe 
operária. (LÊNIN, 1977, p.233). 

 

Nesse sentido, o movimento revolucionário está condicionado à organização do 

partido. Além disso, Lênin (1977) deixa claro quem nem na mais democrática república  

existe a igualdade, pois esta se assenta na propriedade privada dos meios de produção, da 

qual estão necessariamente privadas a grande massa da população. Por isso, a igualdade 

só será alcançada por meio da abolição de classes. Assim, Antunes (2001, p.216) alerta 

que: 

 

As possibilidades de uma efetiva emancipação humana ainda podem encontrar 
concretude e viabilidade social a partir das revoltas e rebeliões que se originam 
centralmente no mundo do trabalho; um processo de emancipação simultaneamente 
do trabalho, no trabalho e pelo trabalho, essa rebeldia e contestação não excluem 
nem suprime outras, igualmente importantes. Mas, vivendo numa sociedade que 
produz mercadorias, valores de troca, as revoltas do trabalho acabam tendo estatuto 
de centralidade. Todo o amplo leque de assalariados que compreendem o setor de 
serviços, mais os “trabalhadores terceirizados”, os trabalhadores do mercado 
informal, os “trabalhadores domésticos”, os desempregados, os sub-empregados 
etc., pode somar-se aos trabalhadores diretamente produtivos e por isso, atuando 
como classe, constituir no segmento social dotado de maior potencialidade 
anticapitalista. Do mesmo modo, a luta ecológica, o movimento feminista e tantos 
outros “novos movimentos sociais” têm maior vitalidade quando conseguem articular 
suas reivindicações singulares e autênticas com a denúncia à lógica destrutiva do 
capital (no caso do movimento ecologista) e ao caráter fetichizado, estranhado e 
des-realizador do gênero humano gerado pela lógica societal do capital (no caso do 
movimento feminista).    
 

Por meio da citação acima, observamos que é por meio do movimento operário que 

conseguiremos alcançar uma nova ordem societária, pois, ao lutarmos por demandas 

pontuais por meio dos chamados “novos movimentos sociais” acabamos contribuindo para a 

manutenção do capitalismo e com isso perpetuando a contradição existente entre capital e 

trabalho.  

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O exame das formulações sobre os “novos movimentos sociais” permitiu-nos 

perceber que não existe uma única definição do que sejam os movimentos sociais, contudo, 

é possível notar que nas discussões, predominam as explicações dos novos movimentos 

presentes na sociedade contemporânea que se limitam a mudanças relacionadas às 

questões culturais e pontuais. 
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Ao se distanciar da análise envolvendo a relação contraditória entre capital e 

trabalho, os “novos movimentos sociais” acabam realizando ações isoladas e focalizadas, 

fato este, que levará a manutenção do status quo existente e consequentemente do sistema 

capitalista. Neste sentido, faz-se necessário um olhar atento em torno das abordagens 

relacionadas aos “novos movimentos sociais”, pois, acreditamos que tais abordagens 

podem mascarar a real contradição que envolve a sociedade capitalista. 
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