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Apresentação

Este livro objetiva contribuir para a construção do 
campo de estudo da Sociologia dos Movimentos Sociais. 
Esse campo é composto de vários eixos temáticos, desta-
cando-se suas teorias (clássicas e contemporâneas), obras 
de autores referenciais no estudo dos movimentos, meto-
dologias de pesquisa, perspectivas de análise sobre os mo-
vimentos, relação e diálogo da temática dos movimentos 
com outras áreas do conhecimento, trajetórias e processos 
das lutas e movimentos, história de lideranças, jovens e 
juventude nos movimentos sociais, construção da identida-
de pelos movimentos, mulheres em ação nos movimentos, 
relação dos movimentos com a cultura e a educação, rela-
ções dos movimentos com o campo político institucional, 
contribuições dos movimentos nos processos de mudança 
e transformação social, distribuição territorial dos movi-
mentos sob a perspectiva de escalas globais, práticas e ações 
coletivas concretas etc. O livro focaliza este último ponto: 
práticas e ações coletivas de determinados movimentos 
sociais, apresentando recortes interpretativo-teóricos para 
captar a natureza do associativismo civil e seu significado 
em termos de processos de mudanças sociais. Destaca mo-
vimentos de protestos em dois tempos históricos distintos: 
2011/2012 e 1968. Esses momentos são relevantes como 
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marcos de inovações nas ações coletivas e geraram novida-
des para o estudo da Sociologia dos Movimentos Sociais.

O livro é composto de três partes. A parte I focaliza os 
sujeitos das ações coletivas que dão o subtítulo à obra. Entre 
2011-2012, são analisados os seguintes movimentos sociais: 
Primavera Árabe, os Indignados na Europa (especialmente 
na Espanha) e o Occupy Wall Street, que se iniciou em Nova 
York e logo depois se espalhou pelo mundo. A Parte II abor-
da os movimentos sociais no Brasil, delineia o cenário 
atual e resgata rastros de alguns movimentos Occupy.

A parte III teve a escrita iniciada em 2008 por ocasião 
da celebração de 40 anos de Maio de 1968. Reconstroem-se 
os acontecimentos na França, na década de 1960, analisan-
do as propostas dos manifestantes e buscando entender o 
significado de Maio de 1968 segundo diferentes teorias so-
ciais. Analisam-se as contribuições de vários intelectuais da 
época no conjunto do movimento. Apresentam-se também 
algumas manifestações de jovens na França na primeira 
década do século XXI, marcado por políticas desfavoráveis 
aos imigrantes naquele país.

Nas três partes, a metodologia de estudo e análise dos 
movimentos são a mesma — delineiam-se as características 
básicas do cenário sociopolítico, econômico e cultural do 
tempo histórico em análise, obtendo-se um retrato do con-
texto presente. Do contexto vamos ao texto: os fatos, como 
foram noticiados ou comentados, buscando seus desdobra-
mentos e realizando análises. Nos dois momentos históricos 
analisados, há vários elementos em comum, destacando-se 
a grande participação de jovens e inúmeras inovações tec-
nológicas e culturais nas práticas das ações coletivas e nas 
formas de comunicação que utilizam. O livro busca avaliar 
o potencial emancipatório presente nestes movimentos.
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As fontes dos dados para análise dos movimentos atuais 
foram extraídas da mídia, especialmente escrita (Folha de 
S.Paulo, O Estado de S. Paulo e The New York Times), livros 
de 2012, documentários, dados dos movimentos nas suas 
páginas na Internet e relato de uma visita que fiz ao Occupy 
Frankfurt, ocorrida no final de 2011. Os sites dos próprios 
movimentos representam o discurso como querem ser lidos 
e ouvidos pelo mundo. Às vezes são muito “celebratórios” 
de suas ações mas são importantes para observar as pautas, 
como se articulam, quais os interlocutores, como compõem 
suas agendas, como organizam os protestos, as convocatórias 
etc. Sobre o Brasil, utilizamos também o banco de dados que 
possuímos. Maio de 1968 possui um acervo bibliográfico/
analítico considerável. Recorremos a ele, assim como à mí-
dia da época, especialmente manchetes e fotos que registra-
ram as ações. O livro conclui-se com breves comparações 
dos dois tempos pesquisados, tanto internacionais como com 
a realidade brasileira.

Este livro faz parte de uma pesquisa sobre os movi-
mentos sociais transnacionais e contou com o apoio de uma 
bolsa de Pesquisa em Produtividade do Conselho Nacional 
de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).
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introdução

Os jovens na Sociologia  
dos Movimentos Sociais

A Sociologia dos Movimentos Sociais é um campo de 
pesquisa que se consolidou a partir das últimas décadas do 
século XX. Entre outros temas, destaca as ações coletivas 
organizadas em movimentos sociais, associações e redes 
civis, grupos de interesse e de pressão, contestações, dispu-
tas e litígios políticos de vários sujeitos sociopolíticos. Esse 
conjunto tem pautado as agendas das lutas sociais a partir 
de novas demandas, matrizes organizativas e formas de se 
comunicar e de agir, assim como participado de novos es-
paços institucionalizados criados em vários países onde o 
processo de democratização das estruturas de poder se 
instalou. A maioria dessas ações tem dado voz e vez a novos 
sujeitos sociopolíticos, historicamente excluídos das arenas 
de participação, tais como os jovens. Esses jovens enquan-
to participantes de coletivos organizados em movimentos 
sociais podem ser estudados sob vários ângulos ou papéis 
sociais na sociedade, como enquanto estudantes, produtores 
de arte, nas galeras, nos blogs e redes sociais etc. Essas 
práticas e comportamentos nos levam, tanto em 1968 como 
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na atualidade, à temática dos movimentos sociais. Consti-
tuem uma forma renovadora de estudos na Sociologia dos 
Movimentos Sociais.

Slavoj Žižek é um dos intelectuais-filósofo que tem 
influenciado jovens que participam de movimentos sociais 
na atualidade, como o Occupy Wall Street. Ele afirmou: “Não 
basta saber o que não se quer, é preciso saber o que se quer. 
O povo, de acordo com ele, sempre tem a resposta, o pro-
blema é não saber a pergunta” (Žižek, 2012). Seguindo essa 
linha, objetivamos com este livro lançar algumas perguntas. 
Nossa pergunta inicial é: o que acontece quando os jovens 
indignados entram em cena? Para responder a essa questão, 
buscamos localizar quem são os jovens que têm entrado em 
cena em movimentos sociais e manifestações públicas de 
protesto; o que demandam, quais as características do tipo 
de associativismo que eles têm construído? Para respon-
dermos as indagações, talvez devêssemos acreditar nas 
palavras de Oscar Wilde quando nos disse: “Os velhos 
acreditam em tudo, os maduros desconfiam de tudo, os 
jovens sabem tudo” (Kevin Delaney, The New York Times/
Folha de S.Paulo, 13/2/2012, p. 1).

Como ponto de partida, o livro tem uma premissa: há 
um novo momento e um novo modelo de associativismo 
civil dos jovens no mundo contemporâneo. Ele é diferente 
das rebeliões dos anos de 1960, assim como é distinto das 
ações coletivas dos movimentos altermundialistas recentes, 
que tem o Fórum Social Mundial como principal exemplo. 
As diferenças passam pelos campos temáticos tratados, 
pelos repertórios, formas de comunicação, identidades 
criadas, pertencimentos de classe e sociocultural, as formas 
como aproveitam as oportunidades políticas e socioculturais 
que surgem e a forma como veem os partidos e organizações 
políticas.
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Na década de 1960, mais especificamente em 1968, 
inúmeros analistas afirmaram que houve uma grande re-
volução cultural e comportamental nos costumes e hábitos 
de uma geração que estava muito além de seus pais e an-
tepassados, no sentido de anseios por um novo modo de 
vida. Segundo Sartre, essa geração buscava “viver sem 
tempos mortos”. Tais jovens criaram utopias e buscaram 
engajar-se na política de modo diferente das formas então 
vigentes — pela aliança entre estudantes e camponeses, por 
exemplo —, pensados como atores sociais básicos para uma 
nova sociedade. Essa aliança motivou alguns intelectuais a 
sair pelos campos pregando a revolução. Che Guevara será 
o símbolo máximo dessa frente. Criaram identidades polí-
tico-culturais, no sentido de pautarem novos temas de gê-
nero, etnia, ser estudante, ser jovem, ser mulher etc. Eles 
queriam ser ouvidos. Não queriam ser mais conduzidos pelo 
passado, pela tradição, pelos velhos, pelos “tempos mortos”. 
Dentre as formas de comunicação na época, destacaram-se 
o uso dos muros de Paris, as frases e cartazes emblemáticos 
do movimento e o uso da televisão como meio de divulgação 
de fatos sociais impactantes.

Na década de 1990, os movimentos alter ou antigloba-
lização irromperam no cenário internacional, especialmen-
te após os eventos em Seattle, nos Estados Unidos, em 1999. 
Eles demarcaram territórios e tempos específicos para suas 
ações — os locais de grandes reuniões de cúpulas —, as 
cimeiras econômicas, como a Organização Mundial de 
Comércio (OMC), reunião de líderes como o tradicional 
encontro anual em Davos, ou reuniões políticas, como as 
reuniões do G8 (países mais influentes na época) etc. A 
partir do final dos anos 1990, o campo temático deixou de 
lado a cultura e os valores de um tempo, como nos anos 
1960, assim como não voltou ao tema das lutas operárias 
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e do internacionalismo proletário. Os repertórios focaliza-
ram as políticas macroeconômicas e seus efeitos no mun-
do globalizado e clamaram: “Um outro mundo é possível”. 
As formas de comunicação alteraram-se muito nos anos 
1990 em relação às dos anos 1960. A era dos computadores 
já predominava, unindo jovens de diferentes partes do 
mundo em ideais e ações comuns. As manifestações da 
década de 1990 focalizaram o processo de globalização e os 
efeitos das políticas do modelo neoliberal, estruturado, 
segundo Boito (2012), no seguinte tripé: “a) desregulamen-
tação do mercado de trabalho; b) privatização; e c) abertu-
ra comercial e financeira”. Esse modelo levou “a aumento 
do desemprego, no corte de direitos trabalhistas e sociais, 
na reconcentração da renda, nas privatizações, na hiper-
trofia da acumulação financeira, na abertura comercial e 
na desindustrialização forçada de países” (Boito, 2012, p. 1).

Um dos fundamentos que dão base aos movimentos 
altermundialistas iniciados nos anos 1990 está na economia, 
especialmente nos efeitos perversos da globalização econô-
mica. Contudo, encontram-se também no saldo organizató-
rio das lutas identitárias das décadas anteriores. O chamado 
essencialismo da luta de classes foi substituído pelo plura-
lismo das lutas antirraciais, feministas etc. (Žižek, 2012, 
p. 16). Não são os operários os sujeitos principais, ainda que 
sindicatos participem, por exemplo, do Fórum Social Mun-
dial (FSM) e, posteriormente, das grandes manifestações 
públicas dos Indignados europeus. Os sujeitos dessas ma-
nifestações têm sido organizados sob múltiplas formas — 
etnia, raça, gênero, idade, tipo de atividade do trabalho 
(rural ou urbana), unidades produtivas da economia solidá-
ria etc. A forma de protesto também é diferente, tanto das 
fórmulas clássicas (greves, ações sindicais, passeatas etc.) 
como das formas de 1968 (protestos nas ruas). Nas formas 
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dos anos 1990, ainda que tenham ocorrido protestos nas 
ruas, predominaram fóruns, assembleias, grandes encon-
tros, longas caminhadas etc., a exemplo do FSM. Tais formas 
se mantiveram até 9 de setembro de 2002, com a queda das 
torres gêmeas em Nova York. Após essa data, o movimento 
altermundialista teve de mudar de tática, pois passou a ser 
visto pelas autoridades, mídias etc. como ameaça à ordem, 
sendo algo suspeito, especialmente nos Estados Unidos. Ele 
diminuiu suas ações no mundo. A cada ano, os questiona-
mentos e debates foram se esvaziando, mas outras formas 
de protesto transnacionais surgiram como veremos na par-
te I deste livro. Flacks (2005, p. 59) observa a esse respeito:

Doug Bevington e Chris Dixon, estudantes de pós-graduação 
em sociologia e ativistas da Universidade da Califórnia em 
Santa Cruz, fizeram recentemente um inquérito informal 
junto de ativistas antiglobalização, com vista a fazer um le-
vantamento dos recursos intelectuais e dos discursos teóricos 
que os norteavam. [...]. Para além de se centrarem em ques-
tões relativas à estratégia, à táctica e à construção dos mo-
vimentos, estas discussões revelam uma grande preocupação 
com o modo de assegurar a sua permanente democratização.

De maneira geral, os movimentos altermundialistas 
seguem na trilha de recriar novas formas de ação, de negar 
não apenas as políticas governamentais tradicionais, como 
também as formas antes consideradas “clássicas” das ações 
coletivas, via partidos e sindicatos. Lowy (2008, p. 32) faz 
análise na mesma direção quando afirma:

O movimento altermundialista é sem dúvida o fenômeno 
mais importante de resistência antissistêmica do início do 
século XX. Esta vasta nebulosa, esta espécie de ‘movimento 
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dos movimentos’ [...] — não corresponde às formas habituais 
da ação social ou política.

De fato, ao final da primeira década deste século, es-
pecialmente após 2008, os movimentos e mobilizações so-
ciais mudaram novamente seus territórios e o eixo de seus 
repertórios discursivos. Passaram da antiglobalização (ou 
alterglobalização) para a negação da globalização e seus 
efeitos sobre a economia e o social, especialmente após a 
crise econômico-financeira de 2008. Estão tomando escala 
global como Movimentos de Indignados contra a globaliza-
ção. A indignação-categoria que pode ser analisada em 
vários planos, especialmente o da moral, dos valores, da 
ética e da justiça social, tem ganho centralidade nas ações 
coletivas dos jovens e atuado como um dos principais pa-
râmetros de avaliação do comportamento dos grupos domi-
nantes — tanto econômicos como os políticos. No passado, 
Moore (1987) tinha alertado para esses aspectos ao publicar 
Injustiça: as bases sociais da obediência e da revolta. Portanto, 
o campo temático das lutas e protestos contemporâneos 
continuou a destacar o plano macroeconômico, mas foi mais 
detalhista, visto que focalizou nesse cenário o capital finan-
ceiro, contestando os resultados das políticas econômicas 
para a vida dos cidadãos, a financeirização como norma 
reguladora do cotidiano dessas vidas — via a gestão das 
dívidas de seus cartões de crédito, o desemprego e falta ou 
má qualidade de serviços públicos. “Precariado” é a nova 
denominação dada aos cidadãos deste novo século, os filhos 
de uma sociedade precária onde impera a desigualdade 
social e econômica, onde há perda de direitos sociais e po-
líticos, exclusão de imigrantes etc. É um novo proletariado, 
do setor informal, trabalhando em empregos terceirizados, 
flexibilizados, sem garantias legais.
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A forma de comunicação entre os jovens manifestan-
tes também se alterou e saber se comunicar on-line ganhou 
status de ferramenta principal para articular as ações cole-
tivas. A comunicação não ocorre só por meio de computa-
dores e Internet. Celulares e diferentes formas de mídia 
móvel passaram a ser meios de comunicação básicos e o 
registro instantâneo de ações transformou-se em arma de 
luta, em ações que geram outras ações como resposta. 
Twitter, Facebook, Youtube, LinkedIn, Zynga etc., acionados 
principalmente via aparelhos móveis, como BlackBerry e 
iPhone, são ferramentas do ciberativismo que se incorpo-
raram ao perfil do ativista. Em entrevista sobre o ciberati-
vismo, Manuel Castells disse:

No meu livro Comunicação e Poder dediquei muitas páginas 
para explicar, a partir de uma base empírica, como a trans-
formação das tecnologias de comunicação cria novas possi-
bilidades para a auto-organização e a automobilização da 
sociedade, superando as barreiras da censura e repressão 
impostas pelo Estado. Claro que não depende apenas da 
tecnologia. A internet é uma condição necessária, mas não 
suficiente. As raízes da rebelião estão na exploração, opres-
são e humilhação. Entretanto, a possibilidade de rebelar-se 
sem ser esmagado de imediato dependeu da densidade e 
rapidez da mobilização e isto relaciona-se com a capacidade 
criada pelas tecnologias do que chamei de “autocomunicação 
de massas” [...] O importante das “wikirrevoluções” (as que 
se autogeram e se auto-organizam) é que as lideranças não 
contam, são puros símbolos. Símbolos que não mandam 
nada, pois ninguém lhes obedeceria e eles tampouco tenta-
riam impor-se. Pode ser que, uma vez institucionalizada, a 
revolução coopte se algumas destas pessoas como símbolos 
de mudanças — ainda que eu duvide muito que Ghonim 
queira ser político. Cohn Bendit era também um símbolo, 
não um líder. Foi estudante e amigo meu em 68. Ele era um 
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autêntico anarquista: rechaçava as decisões dos líderes e 
utilizava seu carisma (foi o primeiro a ser reprimido) para 
ajudar a mobilização espontânea. Walesa foi diferente, um 
vaticanista do aparato sindical. Por isso, tornou-se político 
rapidamente. Cohn Bendit tardou muito mais e ainda assim 
é, fundamentalmente, um verde, que mantém valores de 
respeito às origens dos movimentos sociais (Castells, A era 
das wikirrevoluções apud Jordi Rovira, Observatório da Im-
prensa, 8/3/2011).

Os nomes ou denominações dos atuais movimentos 
sociais são peculiares. Muitos deles adotaram o dia de um 
grande evento ou acontecimento, que os projetou na cena 
internacional, como o M12M, Movimento 12 de Março ou 
Geração à Rasca em Portugal; ou M15M, Movimento 15 de 
Março na Espanha, que ficou mais conhecido como Os 
Indignados. Nomear segundo a data de surgimento do mo-
vimento foi também um fato presente no Maio de 1968 
francês: o Movimento 22 de Março, liderado por Daniel 
Cohn-Bendit, teve este nome porque os protestos eclodiram 
na Universidade de Nanterre neste dia. Os locais de ocupa-
ção também deram origem a nomes, como o Occupy Wall 
Street. Aliás, o referente desse movimento é a ação coletiva 
— a ocupação, o Occupy, ou Ocupa. Nos Estados Unidos, 
ele espalhou-se, além de Nova York, para Washington, Los 
Angeles, San Francisco, Oakland, na Califórnia, Boston, 
Harvard, na costa leste etc. Dentre outras capitais ou cida-
des no mundo, pode-se citar Londres, Frankfurt, Paris, 
Roma, Milão, Hong Kong, Tóquio, Taiwan, Sidney, São 
Paulo, Rio de Janeiro etc.

Uma segunda pergunta relevante tratada neste livro é 
que tipo de cenário econômico, político e sociocultural dá 
abrigo às manifestações selecionadas? Ela leva a outras in-
dagações: que tipos de ações coletivas este cenário  apresenta? 
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São movimentos sociais ou protestos episódicos, contestações 
ocasionais que se diluem no tempo?

A priori, observa-se um novo cenário econômico e 
sociopolítico, em quem marchas, ocupações e manifesta-
ções voltaram à cena em diferentes partes do mundo globa-
lizado. Elas negam a política e o comportamento antiético 
de muitos políticos; protestam contra a exclusão socioeco-
nômica e a de categorias sociais, como os próprios jovens. 
As manifestações atuais são diferentes das dos anos de 
1990, mas são, ao mesmo tempo, resultado de conjunturas 
econômicas e políticas que foram estruturadas naquela 
década com a globalização que produziu uma geração am-
pliada de excluídos. Aos excluídos pela pobreza, agregaram-
-se os excluídos pelas novas regras da divisão internacional 
do trabalho, no acesso ao emprego no mercado de trabalho, 
especialmente aos jovens, limitando-lhes também o acesso 
ao mundo do consumo, consumo esse que foi negado nas 
manifestações de seus pais na década de 1960, mas que foi 
o grande fator de integração social dessa geração de pais 
na década de 1990.

No mundo globalizado, destacam-se as novas dinâmicas 
associativas dos movimentos, cada vez mais heterogêneos 
nos cenários regional e global, assim como as novas estra-
tégias de ação coletiva de movimentos alterglobalizantes e 
suas redes sociais transnacionais e impulsionadas pelas 
transformações da comunicação e informação. Nesse pro-
cesso de transição de algo que era novo e não bem explica-
do, como os movimentos alterglobalizantes, para outras 
ações, transnacionais, que utilizam “antigas” estratégias, 
como marchas e ocupações, com novas ferramentas de 
atuação, como as mídias sociais. Observa-se que os movi-
mentos sociais continuam extremamente diferenciados 
entre si, segundo o tipo e grau de organização, repertório 
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de demandas, articulações, projeto político, trajetória his-
tórica, experiências vivenciadas, principalmente no plano 
político-organizativo, assim como quanto a sua abrangência.

De fato, as novas mobilizações não são convocadas por 
partidos ou sindicatos, ainda que muitos deles peguem 
carona com o desenrolar das ações. A principal explicação 
é dada não apenas pelos rumos que partidos e sindicatos 
têm adotado na atualidade, mas sim pelo desencanto com 
a política, a indignação diante do cenário de corrupção, 
falta de ética, mau uso do dinheiro público e falta de von-
tade política dos dirigentes.




