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APRESENTAÇÃO

1

Neste capítulo serão discutidos os confrontos e as parcerias, o recurso da 
greve e os movimentos sociais contemporâneos. 

 PÚBLICO ALVO: 
Alunos da 2a série do ensino médio.

 DURAÇÃO: 
4 aulas.

 EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM: 
 • Os movimentos sociais são ações coletivas com o objetivo de 

manter ou mudar uma situação.
 • Eles podem ser locais, regionais, nacionais e internacionais.
 • Segundo o sociólogo alemão Axel Honneth, as lutas sociais vão 

além da defesa de interesses e necessidades, tendo como alvo 
também o reconhecimento individual e social.

 • Na sociedade capitalista, a greve é um dos instrumentos mais 
utilizados pelos trabalhadores para reivindicar a manutenção 
dos direitos adquiridos, melhores salários e condições de traba-
lho mais dignas.

 • Os movimentos sociais ocorrem nos mais diversos lugares 
sempre que um grupo de indivíduos considera seus direitos des-
respeitados ou se dispõe a lutar para conquistar novos direitos.

 • Os movimentos ambiental e feminista podem ser considerados 
movimentos sociais contemporâneos.

 • O movimento dos indignados é caracterizado por agregar jovens 
descontentes com os rumos políticos e sociais de seus países 
e sem perspectiva de bons e duradouros trabalhos, moradia etc.

 EIXO TEMÁTICO PRESENTE NA PROPOSTA: 
Movimentos sociais no Brasil.  

 RECURSOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS: 
 • Lousa.
 • Giz ou marcadores para quadro branco. 

Os movimentos sociais
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PREPARAÇÃO

As Ciências Sociais são, a seu modo subjetivo de analisar, formadoras de opi-
nião. Atividades como debates, análises, resenhas de filmes e seminários são 
fundamentais para o exercício da opinião. É importante, porém, que os alunos 
associem suas opiniões a argumentos válidos. A sugestão é promover um 
debate com a classe sobre direitos humanos.

AULA 1 E 2

Utilize estas aulas para promover um debate entre os alunos sobre a guerra ci-
vil de Ruanda e outras guerras onde os direitos humanos são constantemente 
violados. Utilize para isso os conceitos apreendidos nas aulas passadas e as 
resenhas dos alunos sobre o filme Hotel Ruanda.  

AULA 3

Os movimentos sociais são ações coletivas com o objetivo de manter ou mu-
dar uma situação (páginas 182 e 183). Eles podem ser locais, regionais, nacio-
nais e internacionais. Além dos movimentos organizados (greves, melhorias 
no transporte, na educação e na saúde, políticos, étnico-raciais, feministas, 
ambientalistas, estudantis etc.) ou conjunturais (surgem, duram alguns dias, 
desaparecem, surgem de novo em outro momento, com outro formato). Não 
são predeterminados, ou seja, dependem sempre das condições específicas 
em que se desenvolvem, das forças sociais e políticas que os apoiam ou os 
confrontam, dos recursos para manter a ação e dos instrumentos para ob-
ter repercussão. As formas de atuação dos movimentos sociais são: contra 
ações do poder público consideradas lesivas aos interesses da população 
ou de um setor dela; para pressionar o poder público a resolver problemas 
relacionados à educação, segurança, saúde etc.; em parceria com o poder 
público para fazer frente às ações de outros grupos ou empresas privadas; e 
para resolver problemas da comunidade, independentemente do poder públi-
co. Segundo o sociólogo alemão Axel Honneth (página 183), as lutas sociais 
vão além da defesa de interesses e necessidades, tendo como alvo também 
o reconhecimento individual e social. Na sociedade capitalista, a greve é um 
dos instrumentos mais utilizados pelos trabalhadores para reivindicar a ma-
nutenção dos direitos adquiridos, melhores salários e condições de trabalho 
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mais dignas (página 183). Para Karl Marx (páginas 183 e 184) a greve é a 
expressão mais visível da luta entre a burguesia e o proletariado. Para Émile 
Durkheim (página 184) a greve é uma desordem em um momento especial 
em uma ordem estabelecida e serve apenas para desintegrar a sociedade. 
Para Max Weber a greve é a manifestação do poder, ou seja, a capacidade 
de impor a própria vontade. No mundo globalizado, os movimentos sociais 
locais têm repercussões globais, ou seja, o fechamento de uma multinacional 
em um país pode provocar greves em vários países onde a multinacional atua. 
Os trabalhadores estão cada vez mais articulados e conectados na inforrede. 

AULA 4

Os movimentos sociais ocorrem nos mais diversos lugares sempre que um 
grupo de indivíduos considera seus direitos desrespeitados ou se dispõe a 
lutar para conquistar novos direitos. É o caso dos movimentos ambiental e 
feminista (páginas 185 a 188), que podem ser considerados movimentos so-
ciais contemporâneos porque não têm uma coordenação única e suas ações 
se desenvolvem não só em torno de necessidades e interesses, mas também 
de reconhecimento. Os movimentos ambientalistas surgiram no fim do século 
XIX devido à degradação do meio ambiente provocada pelas fábricas e indús-
trias. Hoje tais movimentos são a nível global e muitas conquistas ocorreram 
(como a ECO-92, a Agenda 21 e o Protocolo de Kyoto), como o compromisso 
dos países industrializados em diminuir a emissão de gases do Efeito Estufa, 
reduzir o desmatamento e a poluição das águas. Já o movimento feminis-
ta discute a posição da mulher nas sociedades contemporâneas. Embora as 
mulheres representem mais da metade da população mundial, ainda recebem 
menos que os homens para executar as mesmas atividades, são vítimas da 
violência doméstica e, em alguns países muçulmanos são mutiladas sexu-
almente em nome da fé islâmica. Para finalizar ainda há o movimento dos 
indignados (página 189), caracterizado por agregar jovens descontentes com 
os rumos políticos e sociais de seus países e sem perspectiva de bons e du-
radouros trabalhos, moradia etc. 

Os alunos deverão responder às questões do tópico Cenário de movimentos 
sociais (página 190) ou o professor poderá, ainda, elaborar um questionário 
para verificar se as expectativas de aprendizagem foram atingidas. 

ACOMPANHAMENTO DE APRENDIZAGEM




