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RESUMO 

 

A pesquisa trata de uma revisão da literatura sobre os movimentos sociais no Brasil, buscando 

conhecer a produção teórica e as teorias desta categoria nos anos 2014-2018, com enfoque nos 

estudos marxista. Sobretudo, buscaremos compreender os processos sócio históricos dos 

movimentos sociais e suas manifestações nas lutas de classes contra as relações de exploração 

entre capital e trabalho, problematizando a centralidade do ‘trabalho’ na constituição da 

totalidade da vida social. A metodologia aplicada foi o materialismo dialético como base para 

análise da categorização das principais correntes teóricas dos movimentos sociais. Apresenta 

diferentes análises concernentes as lutas de classes e suas contradições presente na construção 

da produção cientifica dos Movimentos Sociais, evidenciando a articulação dos Movimentos 

Sociais com o Serviço Social. 

 

Palavras-chave: Movimentos Sociais. Classes. Lutas de Classes. Serviço Social. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O campo temático dos Movimentos Sociais constitui-se, dos mais diversos estudos 

acerca da ação social, lutas sociais, bem como, as lutas de classes e da rebeldia das “classes 

trabalhadoras”, caracterizado por atuação tanto na esfera da sociedade civil, mercado, como na 

esfera da produção. A partir das últimas décadas do século passado essa temática tem sido foco 

de muitos trabalhos e de pesquisa cientifica na América Latina, em especial no Brasil.  

O presente estudo tem por objetivo identificar e analisar como se apresenta na 

produção científica, o debate das dimensões de classes sociais e lutas de classes na construção 

da produção teórica sobre os Movimentos Sociais no Brasil nos anos de 2014-2018. Na tentativa 

de conhecer a produção sobre os Movimentos Sociais, refletir acerca das categorias marxiana 

de classes sociais e suas relações na discussão dos Movimentos Sociais, evidenciando as lutas 

de classes historicamente presente no contexto do capitalismo estrutural. Apresentaremos 

ainda, um recorte das dimensões de classes, raça e gênero na centralidade das lutas de classes 

e a construção da produção científica, evidenciando a articulação dos Movimentos Sociais com 

o Serviço Social. 

Historicamente, sobrevivemos há vários processos de colapso no sistema político 

antidemocrático, populista e de golpes, que contribuíram para as diversas concessões e decisões 

hegemônica da elite burguesa nacional. Somos herdeiros de um modelo social, econômico, 

político e cultural escravocrata. Produto de uma sociedade patriarcal marcada pela disputa e 

manutenção dos privilégios patrimonialista, racista e classista. Nessa perspectiva, busca-se um 

panorama histórico da formação social do Brasil, para a compreensão das desigualdades sociais, 

política, de classe, raça e sexual que necessariamente, são motores que induzem as “classes 

trabalhadoras” a contestar as mais diversas formas de violências. 

Notadamente as estratégias utilizadas pelas oligarquias política, são as mais arcaicas e 

obsoletas, a fim de manter a dominação e hegemonia da estrutura capitalista na sociedade 

moderna. Ainda assim, as lutas de classes encontram outras formas de ações e reivindicações 

por meio dos Movimentos Sociais e no campo da política institucional. Contudo, a classe 

subalternizada e historicamente explorada, luta contra a dominação e submissão, pois muitos 

foram os movimentos de contestação e revoltas que ocorreram no Brasil, ora movimentos 

progressistas e outros mais conservadores.  

No atual cenário brasileiro de uma breve democracia marcada fortemente por 

ideologias conservadora, de criminalização da pobreza e dos movimentos sociais, o Brasil deu 

um salto para o retrocesso histórico e social. Diante disto, os estudos apontam para mais um 
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estágio em andamento do capitalismo tardio e do avanço do neoliberalismo. No cenário, de 

recrudescimento da “questão social” as manifestações de lutas de classes são necessárias para 

contestar as relações de exploração entre capital e trabalho. Nota-se a evolução das articulações 

de bandeira de lutas, como resultado da centralidade do trabalho na constituição da totalidade 

da vida social.  

O trabalho foi construído a partir da exposição teórica em dois capítulos que detêm 

unidade metodológica entre si. A subdivisão do texto se dá pela preocupação de tornar seu 

desenvolvimento mais compreensível, buscando torná-lo mais didático. O leitor encontrará aqui 

o Capítulo I – Modo de produção capitalista, estruturas de classes sociais e o protagonismo 

dos movimentos sociais na arena de disputa. Assim, a primeira parte abarca diversas questões 

peculiaridades do modo de produção capitalista, estruturas de classes sociais e o protagonismo 

dos movimentos sociais na arena de disputa, com os seguintes tópicos: Crise do modo de 

produção capitalista e suas reconfigurações; Concepções de classes, raça, sexual e as lutas de 

classes; e Movimento social: uma expressão das lutas de classes. 

Já o último Capítulo II – Estudo das abordagens teóricas dos movimentos sociais; traz 

uma revisão integrativa da literatura brasileira acerca dos Movimentos Sociais. Subdivido em: 

Caracterização e metodologia; Institucional/organizacional-comportamentalista; 

Culturalista-identitária; Histórico-estrutural; e Outros; Apresentação e discussão dos 

resultados; Dimensão de Classes; A dimensão da constituição de classe – processo político-

formativo da consciência crítica; A construção do processo da organicidade dos(as) 

trabalhadores(as); e Movimentos Sociais e articulação com o Serviço Social. Esse estudo será 

de contribuição e importância e servirá de lastro teórico para outras pesquisas e estudos, 

sobretudo, consistir também, análise com a centralidade de lutas de classes para sustentar o 

debate sobre movimentos sociais. 
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2 CAPÍTULO I – MODO DE PRODUÇÃO CAPITALISTA, ESTRUTURAS DE 

CLASSES SOCIAIS E O PROTAGONISMO DO MOVIMENTO SOCIAL NA ARENA 

DE DISPUTA 

 

A história do Brasil é marcada pela opressão, exploração, exclusão e pela 

criminalização das classes populares, circunscrita pelo racismo estrutural, pelo imperialismo e 

colonialismo. Essa é a história da formação da sociedade brasileira, delineada pelos traços da 

estrutura de modo de produção escravocrata e escravista, a qual, tampouco reparou, ou, corrigiu 

a história das mulheres e homens espoliados e explorados durante esse processo histórico. As 

relações sociais e de poder ainda, continuam conservadas pela estrutura econômica capitalista 

que objetivam preservar os interesses dos mais ricos, manter a desigualdade social e, uma 

sociedade estruturalmente racista, patriarcal e classista. Sobretudo, as custas do genocídio da 

população negra, indígena e do feminicídio.  

O nosso objetivo é apresentar essas questões e as contradições do antagonismo nas 

lutas de classes. Nesse sentido, dividimos a exposição teórica em três momentos que detêm 

unidade metodológica entre si. A subdivisão do texto se dá, pela preocupação de tornar seu 

desenvolvimento mais compreensível, buscando torná-lo mais didático. O leitor encontrará 

aqui, o CAPÍTULO I – que abordará as peculiaridades do modo de produção capitalista, 

estruturas de classes sociais e as lutas de classes e, o protagonismo dos movimentos sociais na 

arena de disputa; com os seguintes tópicos: crise do modo de produção capitalista e suas 

reconfigurações; concepções de classes, raça, sexual e as lutas de classes; e movimento social: 

uma expressão das lutas de classes. 

Esse estudo será de grande relevância e servirá de lastro teórico para outras pesquisas 

e estudos, sobretudo, consistir também, analise com a centralidade de lutas de classes para 

sustentar o debate sobre movimentos sociais.  

 

2.1 CRISE DO MODO DE PRODUÇÃO CAPITALISTA E SUAS RECONFIGURAÇÕES 

 

Considerando a expansão do modo de produção capitalista na forma que conhecemos 

hoje, o seu processo histórico deu-se, a partir da degradação do feudalismo1. Padrão de 

produção baseado na relação de “propriedade de terra constituía o fundamento da estrutura 

                                                           
1 “A velha nobreza feudal fora aniquilada pelas grandes guerras feudais; a nova nobreza era uma filha de sua época, 

para a qual o dinheiro era o poder de todos os poderes. Sua divisa era, por isso, transformar as terras de lavoura 

em pastagens de ovelhas”. (MARX, 2013, p. 965). 
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social: a sociedade se polarizava entre os senhores e os servos [...]”. (NETTO; BRAZ, 2006, p. 

69). Assim, o desenvolvimento econômico da sociedade burguesa se inscreve no “[...] processo 

histórico de separação entre produtor e meio de produção”. (MARX, 2013, p. 961).  

Desse modo, a burguesia emergente alimentou-se da “crise” do antigo sistema, 

estruturado na forma de economia camponesa e de propriedade fundiária, ou seja, segundo 

Marx (2013, p. 961), a sociedade pré-capitalista “[...] surgiu da estrutura econômica da 

sociedade feudal. A dissolução desta última liberou os elementos daquela”. Nessa mesma 

direção, Marx destaca a base fundamental da acumulação capitalista, a qual deslocou e 

converteu elementos da antiga estrutura e, incorporou-os, superando os entraves que a impedia 

“[...] ao livre desenvolvimento da produção e à livre exploração do homem pelo homem” 

(MARX, 2013, p. 962).  

Segundo a perspectiva marxiana, Antunes (2009), aponta que na longa história da 

atividade humana, o trabalho é central e a condição de existência social, contudo, por outro 

lado, aos moldes capitalista, “a força de trabalho torna-se uma mercadoria, ainda que especial, 

cuja finalidade é criar novas mercadorias e valorizar o capital. Converte-se em meio e não 

primeira necessidade de realização humana”. (ANTUNES, 2009. p. 48). Nessa medida Marx 

(2013, p. 963), afirma que “o estágio seguinte consistiu numa mudança de forma dessa 

subjugação, na transformação da exploração feudal em exploração capitalista.  

Não obstante, a estrutura econômica capitalista estabeleceu novas condições e 

exigências no processo de produção e reprodução das relações sociais, nas relações de troca e 

circulação das mercadorias (inclusive o valor materializado do trabalho humano), instituiu 

valores de uso e de troca e as condições da divisão social do trabalho e, para o comércio 

introduziu novas regras na busca do superlucro. Nestes termos, “a sociedade capitalista tem 

como característica fundamental a troca mercantil”. (ALMEIDA, 2018. p. 71).  

De fato, segundo as afirmações de Marx e Engels (2008), tanto o comércio das 

mercadorias, a navegação, o trabalho “livre” assalariado, quanto o desenvolvimento da 

indústria foram lastro da estrutura que garantiu o desmoronamento e o “fim” da sociedade 

feudal. Os autores ressaltam que, o declínio do feudalismo se tornou força motriz, impulsionou 

o progresso econômico, político, social e conhecimento cientifico da sociedade burguesa. 

Sobretudo, revolucionou com seu “projeto iluminista de transformação social” (ALMEIDA, 

2018. p. 20), alterou a concepção do homem universal a partir da ciência e da filosofia moderna, 

consequentemente, implicou também, transformações na divisão sexual e racial do trabalho, 

nos meios de produção e na circulação universal do comércio. Nas palavras de Almeida (2018. 

p. 19-20), “a expansão econômica mercantilista e a descoberta do novo mundo forjaram a base 
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material a partir da qual a cultura renascentista iria refletir sobre a unidade e a multiplicidade 

da existência humana”. Assim, se constituiu as ferramentas necessárias para a hegemonia 

capitalista. 

Desde sua origem, a estrutura de modo de produção capitalista passou por diversas 

crises e transformações no interior de sua estrutura. Sabemos que nas últimas décadas do século 

passado, “o capital implementou um processo de reestruturação em escala global, visando tanto 

a recuperação do seu padrão de acumulação, quanto procurando repor a hegemonia que vinha 

perdendo, no interior do espaço produtivo [...]”. (ANTUNES, 2009. p. 49). Esse período foi 

marcado por “explosões [...] onde se desencadeou um monumental ciclo de greves e lutas 

sociais” (ANTUNES, 2009. p. 49), que lutava contra a ofensiva do capital, descrito também, 

por outros autores, como Sader (1988), Montaño e Duriguetto (2011) e Amorim e Silva (2015). 

Nessa perspectiva, é que nos propomos a discutir as características históricas 

fundamentais do capitalismo e a constituição das lutas de classes. Com ênfase nas metamorfoses 

da acumulação flexível, como sendo, mais um momento histórico, marcado pela crise do 

fordismo2, padrão de desenvolvimento produtivo e das políticas de bem-estar, implementada 

em alguns países europeus. Em relação ao Brasil, este processo apresentou configurações 

bastante peculiares. Nesses termos, como descreve Behring (2003, p. 1), “considerando que [...] 

tivemos aqui a crise do Estado desenvolvimentista, que ampliou o mercado interno de trabalho 

e de consumo, sem nunca chegar à sombra do pleno emprego, do pacto social‐democrata [...]”. 

Ainda assim, essas transformações societárias trazem implicações importantes e coloca na 

atualidade, questões complexas na sociabilidade das relações sociais, tão quanto, na 

configuração das classes fundamentais, bem como, nos contornos das formas de organizações 

e nas manifestações das rebeldias das “classes trabalhadoras”3.  

Nesse sentido, anunciou-se assim, o esgotamento do modelo expansivo do capital, 

iniciando um longo processo de recessão da economia a partir da década de 1970. Para tanto, o 

modelo flexível e adaptável a lógica de mercado, ao mesmo tempo, não depende mais da 

produção em massa, nem da concentração de trabalhadoras(es), ou seja, verticalizou a produção 

fabril e flexibilizou o trabalho. Todavia, deu início ao processo menos rígido nas estruturas de 

                                                           
2 Segundo Antunes (2002, p. 25), [...] cujos elementos constitutivos básicos eram dados pela produção em massa, 

através da linha de montagem e de produtos mais homogêneos; através do controle dos tempos e movimentos 

pelo cronômetro taylorista e da produção em série fordista; pela existência do trabalho parcelar e pela 

fragmentação das funções; pela separação entre elaboração e execução no processo de trabalho; pela existência 

de unidades fabris concentradas e verticalizadas e pela constituição/consolidação do operário-massa, do 

trabalhador coletivo fabril, entre outras dimensões. 
3 Adotaremos esse termo utilizado por Galvão (2011, p. 110) para definir o conjunto da classe trabalhadora “um 

conjunto heterogêneo de diferentes classes sociais – que compreende o operariado, a pequena burguesia, o 

campesinato e as classes médias”. 
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mercado, meios de produção, nas relações de trabalho e padrão de consumo. Conforme seu 

significado, o modo de produção capitalista trouxe implicações significativas, para além das 

fronteiras, culturas e nações, contudo, atravessou limites e submeteu uma nova ordem 

econômica globalizada ao mundo do trabalho, que descentraliza a produção e fragmenta o 

trabalho.  

Não obstante, na incessante corrida pelo lucro e a acumulação de capitais, o 

capitalismo flexível orienta-se, por dispositivos de exploração e espoliação na “supressão dos 

direitos sociais em nome da austeridade fiscal tornando populações inteiras submetidas as mais 

precárias condições” (ALMEIDA, 2018, p. 160-161), de vida e trabalho, nesse contexto, 

inviabiliza a conjuntura das “classes trabalhadoras”, das lutas de classes e enfraquece as 

organizações coletivas das(es) trabalhadoras(es). Nas palavras de Druck (2011, p. 52), “[...] 

cuja configuração contemporânea – e estrutural –, definida pela mundialização do capital 

hegemonizada pela esfera financeira, tem, na precarização social do trabalho, o centro da sua 

dinâmica”. Isto é, “[...] aliadas e estrategicamente planejadas produzindo e reproduzindo as 

forças produtivas organizadas na nova divisão internacional da produção e trabalho. [...]” 

(IANNI, 2001, p.  220).  

De fato, a acumulação capitalista se determina pela exploração e espoliação do 

sobretrabalho4, na sobreprodução5 e na concentração de propriedades. Nessa fase atual do 

capitalismo, a base material de acumulação inclui a financeirização da economia global e a 

reestruturação das forças produtivas. Nessas circunstancias, radicalizou-se as relações de 

trabalho e incorporou o padrão de acumulação flexível, que delineiam as formas de vida. Tendo 

como força motriz do superlucro a precarização e terceirização do trabalho, dentre tantas outras, 

formas flexibilizadas de trabalho. Consequentemente, estão colocadas nesse cenário, novas 

regras homogeneizadas e redesenhadas pelos organismos do mercado globalizado, que interfere 

na autonomia e soberania dos Estados-nação, nas políticas públicas sociais e desregulação das 

leis trabalhista.  Essas características são sistemáticas à reestruturação produtiva, isto é, aciona 

um conjunto de medidas, que determina a organização do mundo e as relações de trabalho em 

escala mundial. 

 

Houve uma evolução da esfera financeira, que passou a determinar todos os 

demais empreendimentos do capital, subordinando a esfera produtiva e 

contaminando todas as práticas produtivas e os modos de gestão do trabalho, 

                                                           
4 Sobre trabalho decorrem de seu subemprego. Ver a respeito nos estudos de Marx, O Capital (2013, p. 753). 
5 Termo empregado por Marx e Engels (2008, p. 18), usado explicar os resultados que as crises comerciais 

provocam sobre as forças produtivas e a produção, “nas crises irrompe uma epidemia social [...] a epidemia da 

superprodução. A sociedade se vê de repente em uma situação de barbárie momentânea: [...]”.  
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apoiada centralmente numa nova configuração do Estado, que passa a 

desempenhar um papel cada vez mais de “gestor dos negócios da burguesia”, 

já que ele age agora em defesa da desregulamentação dos mercados, 

especialmente o financeiro e o de trabalho. (DRUCK, 2011, p. 40). 

 

Em tais condições, a hegemonia capitalista se conforma como estrutural, sistêmica e 

histórica. Observa-se, que nessa configuração estabeleceu como receita um conjunto de regras, 

restrições e embargos vinculados à política macroeconômica neoliberal, desse modo, o capital 

flexível passa a controlar todas as esferas importantes e organizações mundiais no campo 

político, econômico, social e cultural. Segundo Marx e Engels (2008, p. 13), “a burguesia não 

pode existir sem revolucionar constantemente os instrumentos de produção, portanto, as 

relações de produção, e por conseguinte todas as relações sociais”. Os autores ainda, afirmam 

a respeito dos componentes mais marcantes da dominação burguesa da época, que se atribuía 

pela extinção dos velhos modos de produção que conservava “todas as classes industriais 

anteriores”, e, portanto, todas “as relações rígidas e enferrujadas, [...], são dissolvidas, e as mais 

recentes tornam-se antiquadas antes que se consolidem”. (MARX; ENGELS, 2008, p. 13).  

A partir desse entendimento, nos é permitido fazer uma comparação entre a crise do 

padrão “fordista-keynesiano”, pela substituição do modelo de produção flexível. Essa assertiva 

comunga como as relações sociais na sociedade capitalista, são instáveis, inseguras, flexíveis, 

transitórias e multáveis. Nesse universo, se o sistema social não se adequar as condições 

concreta da conjuntura capitalista, tornam-se incompatíveis e obsoletas à lógica do mercado, 

não server mais a capital. Nessa medida, avança limites territoriais, ameaça a ‘autonomia’ dos 

Estados-nação, desmantela leis que regulamentam as relações de trabalho e expande 

demasiadamente a acumulação de capitais na escala global. Nessa conjuntura, o trabalho 

assume um rearranjo significativo na confluência do velho e do novo, passando a coexistir com 

diversas formas de trabalho e emprego nos termos mundiais, segundo Druck (2014).  

As novas condições redesenhadas pelo capital flexível, vem inviabilizando o modelo 

de sociabilidade construído ao longo da história da atividade humana. Nessa perspectiva, as 

relações sociais de produção e reprodução das contradições entre “capital-trabalho” 

historicamente constituída, devem ser pensadas, a partir da totalidade e sua concretude. Dessa 

forma, são relações sociais de classes antagônicas, contudo, necessárias na sociedade 

capitalista, entende-se essa relação, como uma dependência mútua. Na perspectiva da tradição 

marxista, a reprodução das ralações sociais do trabalho e a subsistência pelo trabalho, 

sobretudo, existem ou sobrevivem se houver exploração/extração da força de trabalho livre 
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assalariado, assegurando a reprodução da mais-valia na sociedade de modo de produção 

capitalista.  

Contudo, argumenta-se nesse sentido, para a manutenção dessa lógica, só é exequível 

se custeada pela “necessidade” da compra/venda da mercadoria “força de trabalho”, numa 

sociedade “livre” de direito liberal, que determina as condições legais, tanto do contrato de 

compra/venda, bem como o direito de propriedade. Além disso, os mecanismos de exploração 

têm sua aparência “fetichizada”, a fim de sustentar e conservar a dominação de uma classe pela 

outra. Necessariamente, é indispensável a exploração/desapropriação da fonte inesgotável de 

riqueza a “força de trabalho livre”. Este é o fenômeno contraditório e a base principal de 

manutenção desse sistema.  

Para Marx e Engels (2008), a conservação da estrutura da sociedade moderna, 

sobrevive e, ainda hoje, porque desenvolveu condições e mecanismos necessários de 

dominação para sua manutenção, portanto, é possuidora dos meios de produção e reprodução. 

Desse mesmo modo, as “classes trabalhadoras”, coexistem na dependência social dos meios 

para continuar a viver, pois não possuem os meios de produção para se manter e reproduzir, ou 

ainda, a partir, dessa relação antagônica, “produz sempre uma superpopulação relativa de 

assalariados” (MARX, 2013, p. 1021), disposto a competir entre si, criando a reserva industrial 

de trabalhadores(as). Todavia, nessas circunstancias, necessitam vender sua “força de 

trabalho”, “[...] numa relação contratual livre entre comprador e vendedor, entre dois 

possuidores de mercadorias igualmente independentes: o possuidor da mercadoria capital e o 

da mercadoria trabalho”. (MARX, 2013, p. 1021).  

Disso decorre a composição das “classes trabalhadoras” na sociedade capitalista, 

apontado pelos autores, “com o desenvolvimento da burguesia, isto é, do capital, devolver-se 

também o proletariado, a classe dos trabalhadores modernos, que só sobrevivem se encontram 

trabalho, e só encontram trabalho se este incrementa o capital”. (MARX; ENGELS, 2008, p. 

19). Nesse sentido, refutamos as concepções teóricas que abarcam a superação do capitalismo 

na pós-modernidade, mas, acreditamos que, a tradição marxista ainda, possuí fundamentos 

analítico e dialético contundentes, que auxilia na compreensão das questões contraditórias 

próprias do capitalismo, capaz de explicar as desigualdades sociais, a “questão social6” e os 

conflitos das classes sociais, enquanto categorias sócio-históricas. As concepções analíticas 

                                                           
6 Termo acunhado pela tradição conservadora, visando separar o “social” dos seus fundamentos econômicos, 

políticos, históricos. Na tradição marxista o termo é empregado como expressão dos fundamentos da sociedade 

capitalista, como contradição entre capital e trabalho, desdobrando-se e manifestando-se de diversas formas 

(desemprego, violência, pobreza etc.) e representando conflitos e lutas em torno do antagonismo de interesses”. 

(MONTAÑO; DURIGUETTO, 2011, p. 364).  
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marxistas elucidam e orientam essas abordagens de forma, que ultrapassam as barreiras 

histórica e espacial/temporal.  

Quando compreendemos de que maneira a hegemonia capitalista se constituí, damos 

conta de que, esse processo não é algo novo, mas se assentam nas categorias de análises com 

velhas características do capitalismo nos moldes do imperialismo clássico. Todavia, o processo 

de transformação se realiza a partir, das crises cíclicas como condição necessária para se manter, 

enquanto ordem hegemônica, apoiado sobretudo, no antagonismo dos conflitos das lutas de 

classes. Contudo, a estrutura capitalista é marcada pela dimensão das contradições entre as duas 

classes fundamentais e suas frações de classes, uma que é explorada pelo seu trabalho e a outra, 

vive da mais-valia do trabalho alheio, Marx e Engels (2008), Amorim (2015) e Antunes (2002). 

É sabido que, o modo de produção capitalista, a partir do final do século XX e início 

do século XXI, auferiu “novas” transformações societárias, que imprimiram configurações 

mais complexificadas para a “classe-que-vive-do-trabalho7”. Com o advento da restruturação 

dos meios de produção, passa a coexistir também, no aprofundamento dessa mudança, as atuais 

estruturas das relações sociais entre “capital-trabalho”. Conforme Antunes (2002), a década de 

1980, representa palco de grandes transformações nas relações no mundo do trabalho, 

reverberando ainda, nas instituições representativas, configurando alterações nas estruturas 

políticas e sociais que inviabiliza, além disso, o processo organizacional da classe trabalhadora. 

Como também, afirma Druck (2011, p. 41) 

 

 [...], não é mais o padrão da sociedade do pleno emprego, mas o de uma 

sociedade de desempregados e de formas precárias de trabalho, de emprego e 

de vida que passa a predominar também onde se tinha atingido um alto grau 

de desenvolvimento econômico e social, [...].  

 

São diversas as estratégias agregadas a fim de fragmentar e subjugar as forças 

materiais e históricas do trabalho e do(a) trabalhador(a). Mészaros (2011), traz contribuições 

fundamentais sobre o desenvolvimento dinâmico do sistema capitalista avançado, portanto, a 

respeito da capacidade de o capital ordenar uma estrutura vertical de múltiplos mecanismos no 

processo produtivo e do trabalho em escala global. Considerando ainda, as habilidades 

constituídas que asseguram sua difusão como também, a garantia continua da expansão do 

superlucro,  

 

                                                           
7 Termo utilizado por Antunes (2009) para indicar que a classe trabalhadora compreende a totalidade dos 

assalariados. 
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[...] com base na máxima exploração praticável da totalidade do trabalho [...] 

(com as taxas diferenciais de exploração em diferentes países e indústrias 

através dos tempos, conforme se tornem possíveis pelas relações de força 

prevalecentes na estrutura global do capital). (MÉSZAROS, 2011, p. 622).  

 

Nesses termos, as instituições estão para manter a ordem capitalista, portanto, proteger, 

garantir e servir, para além disso, “prevenir a aparição de elementos disfuncionais na estrutura 

global da corporação transnacional [...]”. (MÉSZAROS, 2011, p. 622). Ou ainda, com a função 

de decidir tanto, as determinações de fator horizontal, quanto as de dimensão 

vertical/hierárquica historicamente constituídas, e deliberar o “[...] desdobramento e o avanço 

histórico [...] desenvolvimentos ou subdesenvolvimentos deformados – do sistema do capital, 

tanto em suas partes como em sua totalidade”. (MÉSZAROS, 2011, p. 623). Nessa concepção, 

o Estado também, assume disposições e competência para garantir a estabilidade política e 

econômica da estrutura capitalista. Desse modo, numa sociedade “[...] dividida em classes e 

grupos sociais, o Estado aparece como a unidade possível, em uma vinculação que se vale de 

mecanismos repressivos e material-ideológicos”. (ALMEIDA, 2018, p. 74).  

Descrito também, por Marx e Engels (2008, p. 11), afirmam que “[...] a burguesia 

conquistou, finalmente, o domínio político exclusivo do Estado representativo moderno”, ou 

seja, domina todas as esferas das intuições da sociedade em escala global. Dessa forma, o 

Estado serve aos princípios do mercado econômico, com o papel de cumprir as demandas e as 

condições necessária dos organismos e instrumentos na luta de classes, abertamente em favor 

do sistema capitalista. Por outro lado, a depender das condições política e socioeconômica a 

correlação de forças oscilam. Certamente, em todo período na história das lutas de classes, o 

Estado sempre exerceu papel fundamental para regular as relações entre “capital-trabalho”, a 

exemplo das leis que regulamentam as relações trabalhistas. Embora, sancionadas pelo Estado, 

se configure também, como conquista das “classes trabalhadoras”, essa legislação desempenha 

um papel significativo em amortizar os impactos das desigualdades inerente ao capitalismo 

sobre o modo de vida dos(as) trabalhadores(as). Não obstante, de outra forma, o Estado 

corresponde como “balcão de negócios” da burguesia, legitimando leis que potencializa os 

meios e os aparato de exploração da “força de trabalho”. 

No anseio de consolidar o projeto neoconservador, os interesses do grande capital 

financeiro e, ao preservar esses interesses, o Estado permite que os direitos sociais garantidos 

durante o modo de produção fordista, acabe sendo dissolvido, por não representar dentro dessa 

lógica lucrativo ao capital flexível. Afinal, não é mais interessante e, nem viável para 

regulamentar os contratos sociais na reestruturação produtiva. Contudo, a flexibilização da 
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produção absorve e objetiva em capital os meios materiais do trabalho precarizado, sobretudo, 

passa a controlar e subjugar o processo de reprodução social. Por sua vez, coloca em prática 

formas de dominação mais agressivos de espoliação, com a finalidade de submeter a 

compra/venda da “força de trabalho” a forma mais degradante, nesse sentido, reproduz o 

exército de reserva industrial de mão-de-obra disponível para o superexploração do sistema 

capitalista.  

O modo de produção capitalista alcançou mais uma fase de seu desenvolvimento de 

acumulação para a passagem do superlucro, ou seja, o estágio do capitalismo maduro. 

Inevitavelmente essas transformações determinam todas as condições culturais, sociais e 

políticas dos Estados Nacionais, contradição fundamental que determina todas as outras nas 

lutas de classes. Sobretudo, vem corroendo as bases construídas sob ‘pacto’ das políticas sociais 

no período pós Constituição de 1988, na periferia da economia mundial.  

 

Com a nova divisão internacional do trabalho, a flexibilização dos processos 

produtivos e outras manifestações do capitalismo em escala mundial, as 

empresas, corporações e conglomerados transnacionais adquirem 

preeminência sobre as economias nacionais. Elas se constituem nos agentes e 

produtos da internacionalização do capital. Tanto é assim que as 

transnacionais redesenham o mapa do mundo, em termos geoeconômicos e 

geopolíticos muitas vezes bem diferentes daqueles que haviam sido 

desenhados pelos mais fortes Estados nacionais. (IANNI, 2001, p. 56). 
 

Nesse sentido, a hegemonia capitalista acarreta desdobramentos que condensa o 

sistema social a mais primitiva subordinação e dominação das relações sociais, polarizando a 

estrutura de classes. Definem desse modo, os acordos e termos legais a serem impostos, por 

meio de suas instituições, com objetivo de padronizar a totalidade da vida dos sujeitos. 

Impedindo autonomia, crescimento e concorrência dos mercados nacionais, mas aloca em 

escala global, determinantes econômicos acima das singularidades concretas dos países.  

Após a internacionalização do mercado, as instituições nacionais possuem uma 

‘relativa autonomia’ na direção social, com diretrizes que nutre e organiza o sistema 

globalizado. Então, contribui com os organismos capitaneado, que configura os princípios 

interligados e, que modifica os mecanismos e a dinâmica do capital. Esse processo autoritário 

e radical da economia capitalista, implica em desconstrução dos pilares estruturantes do Estado 

democrático, mais do que nunca, exigindo sob formas feroz e veloz o lugar do capitalismo 

mundializado. Como discorre Ianni (2001, p. 14),  
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Desde que o capitalismo desenvolveu-se na Europa, apresentou sempre 

conotações internacionais, multinacionais, transnacionais e mundiais, 

desenvolvidas no interior da acumulação originária do mercantilismo, do 

colonialismo, do imperialismo, da dependência e da interdependência.  

 

Que coloca para atualidade a urgência de suas prioridades, consolidado num projeto 

do ideário neoliberal em andamento especialmente no Brasil, com “o objetivo de recuperar as 

formas econômicas, políticas e ideológicas da dominação burguesa”. (ANTUNES, 2009, p. 49). 

Nesse contexto de reestruturação das forças produtiva, moldado pelos processos de revolução 

tecnológica tanto no campo, como na cidade, trazem implicações nas políticas dos países 

periférico, que interfere significativamente na desregulação dos direitos do trabalho ainda 

existentes. Logo, adotam compulsoriamente, outro modelo de relação e reprodução social, 

contudo, com “velhas e novas” peculiaridade de trabalho, segundo Antunes (2009, p. 49), essas 

peculiaridades se “proliferaram, a partir de então, as distintas formas de “empresa enxuta”, 

“empreendedorismo”, “cooperativismo”, “trabalho voluntário”, etc, dentre as mais distintas 

formas e alternativas de trabalho precarizando”. 

Considerando ainda, todos elementos de exploração, expropriação da “força que vive 

do trabalho” e do modo de vida, ocasionando na degradação das estruturas das “classes 

trabalhadoras”, enquanto sujeitos de direitos e organizados coletivamente. Em o Capital, Marx 

(2013, p. 968), descreve “o terrível impulso do processo de expropriação violenta das massas 

populares” na Inglaterra nos primórdios do capitalismo. Nesse sentido, foram expropriados e 

transformados compulsoriamente em “uma massa de proletários absolutamente livres [...] 

lançada no mercado de trabalho [...]”. (MARX, 2013, p. 965). Dito desta maneira, Marx (2013) 

cristalizou e buscou compreender o processo de desenvolvimento de exploração na sociedade 

burguesa da época, então, desde a formação da acumulação primitiva, não sendo muito 

diferente, nessa fase do capitalismo flexível, aplica-se formas mais degradante para espoliar as 

“classes trabalhadoras”, e manter o superlucro por meio da apropriação da mais-valia.  

São táticas bastantes eficazes, que condicionam a totalidade do ser social, numa 

conjuntura nada favorável aos donos da força de trabalho. Esses contornos acarretam em novos 

adeptos e disponíveis a qualquer trabalho, como apontado por Druck (2011, p. 41), “a força se 

materializa principalmente na imposição de condições de trabalho e de emprego precárias frente 

à permanente ameaça de desemprego estrutural criado pelo capitalismo”. Ou ainda, segundo 

Marx e Engels (2008, p. 28), indicam a condição das “classes trabalhadoras” na sociedade 

capitalista, ao invés de “[...], ascender com o progresso da indústria, afunda-se cada vez mais 
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abaixo das condições de sua própria classe. O trabalhador se torna um pobre, e a pobreza se 

expande ainda mais rapidamente que a população e riqueza”. 

Essa é a real condição das “classes trabalhadoras” na configuração contemporânea. 

Trata-se, além disso, do jogo e correlação de forças entre classes, pela disputa hegemônica dos 

projetos políticos, econômicos e sociais, historicamente prevalecendo ora, o projeto de 

interesses dominante sob os dominados, ora na luta de classes, as “classes trabalhadoras” tem 

seus projetos visibilizados e incorporado na ordem da sociedade capitalista. Contudo, como 

pontuado por Marx e Engels (2008, p. 23), “de tempos em tempos os trabalhadores saem 

vitoriosos. Mas é um triunfo efêmero”. Notadamente, está em curso, o mencionado projeto 

burguês, arquitetando hierarquicamente pela ofensiva política neoconservadora, tencionado a 

fortalecer os interesses do capital financeiro mundializado, que esbarra nas conquistas sociais 

com a finalidade cabal e de desmonte.  

De modo que, desde 1990, o Estado brasileiro tem enfrentado um conjunto de medidas 

de contrarreforma, na presente conjuntura, com uma política ofensiva e neoconservadora em 

serviço da agenda política da macroeconomia. Observa-se, um processo inverso, na 

transferência de serviços antes organizados pelo Estado para a iniciativa privada. “Com 

desdobramento destas tendências acima apontadas, vem se desenvolvendo no mundo do 

trabalho uma crescente expansão do trabalho no chamado "Terceiro Setor", [...]” (ANTUNES, 

2009, p. 52), adotado pelos governos, como alternativa de ocupação o trabalho voluntário, 

caracterizando pela redução do trabalho formal e os serviços, isto é, indicado por Antunes 

(2009), uma das formas possível e opção “extremamente limitada para compensar o 

desemprego estrutural” em benefício de salvaguardar os interesses de acumulação de capitais.  

Desde seus primórdios, as regras do sistema econômico capitalista são orientadas pelo 

“pacto social” entre as classes antagônicas, que norteou as diferentes reformas e demandas, 

atravessam fronteiras, territórios e culturas. Porém, na configuração do capital flexível os 

termos acionados servem para oportunizar a dinâmica do capital mundializado, como apontado 

por Ianni (2001), rompem barreiras material e imaterial, que desloca constantemente sua base 

de relações de produção. Assim, compreendemos que, a partir da globalização do capital, a 

reestruturação das forças produtivas e todos os outros mecanismos e dispositivos estão 

interligados, à medida que ocorrem a convergência dessa ordem, diminui-se o grau de 

relevância dos Estados-nação e das políticas públicas. 

 

[...] o aparelho estatal, por todas as suas agências, sempre simultaneamente 

políticas e econômicas, além de administrativas, é levado a reorganizar-se ou 
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"modernizar-se" segundo as exigências do funcionamento mundial dos 

mercados, dos fluxos dos fatores da produção, das alianças estratégicas entre 

corporações. Daí a internacionalização das diretrizes relativas à 

desestatização, desregulamentação, privatização, abertura de fronteiras, 

criação de zonas francas. (IANNI, 2001, p. 59) 

 

Com o avanço do capitalismo, como detentor dos meios necessários para decidirem 

sua agenda financeira em escala mundial, assim como, a divisão internacional do trabalho, 

desregulação e privatização, ocorre também, o aprofundamento da “questão social”. Nesse 

contexto, com os processos de fusão das empresas impondo desregulação e liberalização da 

economia, amplia-se também, as desigualdades e a pobreza.  

 

Assim, o capital internacionalizado em amplo movimento de concentração e 

centralização da propriedade das empresas expande sua face financeira e 

especulativa, com irrestrita liberdade de operar sem regulamentações. É 

acompanhado da redução da capacidade contratual da força de trabalho, do 

aprofundamento das distancias e desigualdades entre países do centro e da 

periferia”.  [...] o capital subordina, aos seus fins de valorização, toda a 

organização da vida em sociedade. (IAMAMOTO, 2015, p. 53).  

 

Certamente, o que mantém esse sistema é reprodução das relações de exploração do 

trabalho, que degrada e subordina, além disso, os mecanismos políticos e organizativos das 

“classes trabalhadoras”. Decerto são potencialidades agregadas ao sistema capitalista, que 

deliberam e condicionam o mundo moderno a sua estrutura. Isto é, os meios disponíveis 

operacionalizados como mantenedor desta ordem. Evidentemente o Estado cumpre seu papel 

de regulador em função da acumulação capitalista, como afirmado por Marx e Engels (2008, p. 

12), “o poder do Estado moderno não passa de um comitê que administra os negócios comuns 

da classe burguesa como um todo”. Observa-se segundo os autores, como nunca antes na 

história do capitalismo, houve uma expansão de modo a organizar todo o processo e dinamismo 

em escala mundial a totalidade da sociedade moderna. 

A reorganização do mercado de trabalho criou condicionalidades que viabiliza a “força 

de trabalho”, enquanto disponíveis, desprotegidos e subordinados ao mercado, “[...] forçados a 

se vender diariamente, constituem uma mercadoria como outra qualquer, por isso exposta a 

todas as vicissitudes da concorrência, a todas as turbulências do mercado”. (MARX; ENGELS, 

2008, p. 19). Compondo uma vasta gama de marginalizados, inseridos num contexto feroz e 

disciplinador, conciliado pelas instituições que assegura o capitalismo mundializado. Todavia, 

ressaltamos que, em tempos de crises do capitalismo, a leis de proteção que regula as relações 

entre “capital-trabalho”, tornam-se obstáculos para sua dominação, e acaba perdendo seu 
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significado de limitar os efeitos da desapropriação do trabalho, dando lugar à barbárie, a 

superprodução e a intensificação da exploração do trabalho em forma mais rudimentar ao pré-

capitalismo. É certo que  

 

Assim, a população rural, depois de ter sua terra violentamente expropriada, 

sendo dela expulsa e entregue à vagabundagem, viu-se obrigada a se submeter, 

por meio de leis grotescas e terroristas, e por força de açoites, ferros em brasa 

e torturas, a uma disciplina necessária ao sistema de trabalho assalariado. 

[...]organização do processo capitalista de produção desenvolvido quebra toda 

a resistência; a constante geração de uma superpopulação relativa mantém a 

lei da oferta e da demanda de trabalho, e, portanto, o salário, nos trilhos 

convenientes às necessidades de valorização do capital; a coerção muda 

exercida pelas relações econômicas sela o domínio do capitalista sobre o 

trabalhador. (MARX, 2013, p. 983)  

 

Assim como aconteceu nos primórdios do capitalismo nos países centrais, 

notadamente, ocorre na atual conjuntura dos países periféricos, com diferenciadas formas de 

desapropriação e exploração de maneira mais intensificada do tradicional capitalismo 

imperialista. Como ressalta Druck (2011, p. 39), “assim, é o processo de acumulação ilimitada 

de capital que comanda a sociedade, numa busca insaciável pelo lucro, pela produção do 

excedente, cada vez mais estimulada pela concorrência intercapitalista no plano mundial”. Nada 

mais que, a velha e clássica estratégias para coisificar a força de trabalho e reproduzir a mais-

valia. Devemos considerar também, os impactos das ondas de crises cíclicas, dado ao seu 

esgotamento, pois, não dá conta das desigualdades estruturantes, aumenta exponencialmente o 

exército de reserva industrial de trabalhadores e a concentração da riqueza no mundo. 

Por sua vez, favorece a manutenção de concentração de propriedades e dos meios de 

produção, ocasionando na crise social, aprofundando as desigualdades, as quais intensifica-se 

nas relações de produção na sociedade de classes. De acordo Marx e Engels (2008, p. 29), “a 

condição essencial para a existência e a dominação da classe burguesa é a concentração de 

riqueza nas mãos de particulares, a formação e a multiplicação do capital; a condição de 

existência do capital é o trabalho assalariado”. Nesse enquadramento, acarreta impactos e 

perdas sociais imensuráveis na totalidade da vida concreta dos que “vivem da venda da força 

de trabalho”. Em circunstâncias de aproximação com passado, que se assemelha a dominação 

e exploração clássica da acumulação primitiva.  

Na atual economia mundial o Brasil, portanto, ocupa os moldes do capitalismo 

dependente, propicia os diversificados arranjos e estratégias para espoliar os recursos materiais. 

Nesses termos, estão facultados a finalização dos acordos entre burguesia local e o capitalismo 
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globalizado, concretizando negociações de privatizações de estatais e recursos naturais, a preço 

bastante ignóbil do valor excedente. Nessa direção são colocadas metas de congelamento dos 

gastos sociais e desregulação das leis do trabalho, desse modo, custando a vida, cultura, a 

sociabilidade, os parâmetros e a normatização que estabelece as leis jurídicas da garantia dos 

direitos sociais para a “classe-que-vive-do-trabalho”.  

Todavia, a classe hegemonicamente dominante tem seus interesses sobreposto às 

custas do grande valor social, onera as disputas igualitárias e a ameaça à democracia e a justiça 

social nas arenas política. Para além disso, os princípios democráticos do Estado de direito 

esbarram nas leis de expansão de acumulação do capital mundial. Michael Löwy (2016), discute 

a configuração da conjuntura política da democracia e afirma que “[...] nos últimos dois séculos, 

o que predomina é o Estado de exceção. A democracia é [...] um peso grande para o Estado, 

para as classes dominantes e para o capital financeiro. A democracia atrapalha, [...]”. (LÖWY, 

2016, p. 61), a micropolítica neoliberal. 

Exigindo um Estado ampliado para o mercado, com condições necessárias para 

implementação da política de ajuste fiscal. A exemplo desses fatos, ocorrem no atual cenário 

político do país, acordos entre as oligarquias financeiras mundializada e a nacional, com o único 

objetivo viabilizar a contrarreforma neoliberal com estratégias de austeridade, assim como, 

execução das reformas trabalhista e da previdência. Trata-se, do aumento do desemprego, 

subemprego, trabalhos temporários e precarização. Nesse contexto, consiste ainda, as condições 

desumanas e de trabalho análogo a escravo. Não muito distante dos modos clássicos de 

degradação da acumulação do capitalismo, acentuado nos estudos de Karl Marx. 

Assim, a expropriação é a base central da manutenção do capitalismo, ainda em 

modelos conservadores, porém, revestido de modernidade e tecnologia. É bem verdade que, os 

métodos se aprimoram, porém, não perde os traços arcaicos, mas com novos contornos. Por sua 

vez, se expande na “acumulação por espoliação”8 dos recursos naturais e de vidas sociais, 

transformando-os, em meras mercadorias e em propriedade privada, que se assemelha aos 

primórdios da acumulação primitiva.  

 

A expropriação capitalista não se limita à terra ou aos meios de produção – 

embora seja sobre eles que se exerça prioritariamente –, mas atinge todos os 

elementos da vida social que bloqueiem a plena disponibilidade da força de 

trabalho (para o capital), assim como dos elementos naturais que até então 

constituíam parte integrante da vida coletiva; bens não convertidos em 

mercadorias são expropriados, como água ou florestas, implicando, portanto, 

– e este é o elemento que queremos ressaltar – a expropriação das populações, 

                                                           
8 Termo usado por Harvey (apud FONTES, 2008).  
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a serem convertidas em massas “contáveis” de desempregados (ou, em outros 

termos, em pura disponibilidade para o mercado). (FONTES, 2008, p. 26). 

 

A expropriação da totalidade da vida concreta do ser social, é comum na sociedade 

capitalista e, se torna lucro para o capital. Tendo em vista que, com o progresso tecnológico a 

globalização avançou fronteiras, antes não alcançadas, enfatizamos que, esses foram um dos 

elementos que constituíram o impulso para espoliação no capitalismo flexível. Muito embora, 

deve-se também, o fato da colonização nos países periféricos que desembocou no processo do 

sistema escravocrata, que muito influenciou o desenvolvimento e manutenção dos países ricos. 

Sobretudo, alavancou sua acumulação expropriando a riqueza coletiva socialmente produzida, 

transformando em mercadoria o modo de vida, os recursos naturais, sociais, culturais e a força 

de trabalho nos países colonizados.  

Desde o processo de formação social do Brasil, bem como, nos períodos democráticos 

e antidemocráticos, com governos ultraconservadores e considerado progressista, ocorreu a 

articulações do Estado em defesa da propriedade privada e a manutenção da agenda do grande 

capital. Retomando as palavras da autora, “o país transitou da “democracia dos oligárquicas” à 

“democracia do grande capital”, com clara dissociação entre desenvolvimento capitalista e 

regime político democrático”. (IAMAMOTO, 2015, p. 131). Contudo, o processo de 

dependência ao mercado mundial se deu, sem que houvesse ruptura das relações e estruturas 

arcaicas e da herança colonial, ainda assim, a burguesia e o Estado encorparam-nos aos seus 

interesses.  

Afinal, esses contornos desmonta as estruturas do estado de direito e a legislação que 

garante os mínimos sociais, conquista de luta e resistência das “classes trabalhadoras”. E as 

narrativas de justificativas das elites empresariais brasileira, são sempre as mesmas do passado, 

tentam sustentar uma ideologia egoísta de retirada dos direitos sociais dos mais pobres, 

adotando um discurso de ideias ultrapassadas e conservadoras. Sobretudo, as medidas 

acionadas para legitimar o projeto neoconservador em curso, são as mais perversas e 

imagináveis. Todavia, normatiza e subjuga as necessidades e os interesses das “classes 

trabalhadoras”, fundamentada na cultura de privilégios, patriarcal, racista, de ódio partindo de 

ideias reacionárias e ultraconservadoras.  

O atual modelo de dominação neoliberal conduz como exigência as medidas de 

austeridade nas “[...] relações entre o centro e a periferia do capitalismo deverão conhecer, 

também, transformações reacionárias como reprimarização, desnacionalização e 

recolonização” (ARCARY, 2014, p. 41), que atinge os Estados nacionais contemporâneos. Esse 
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processo no Brasil reverberou dando continuidade ao projeto neoliberal iniciado a partir de 

1990, como ressalta Alves (2018), as “reformas estruturais [...] para aumentar a taxa de 

exploração da força de trabalho (Terceirização e Reforma Trabalhista) e o redução do gasto 

público e equilíbrio orçamentário do Estado [...]”. Por sua vez, incidem maiores impactos sob 

os direitos da maioria, preservando o interesse das oligarquias políticas neoliberal que ameaça 

à democracia, os mínimos sociais e justiça social. Desse modo, os Estados e as instituições 

pactuados pelos organismos capitaneados adotaram medidas e estratégias de sobrevivência, 

para superar mais uma crise comercial do modo de produção capitalista, exigindo uma ação 

central e unificada na busca de novos recursos e novos mercados, como ressalta Marx e Engels 

(2008). 

A partir das primeiras décadas do século XXI, o país ensaiou uma política de 

crescimento econômico, de ascensão social, de fortalecimento de seu mercado interno e do 

programa de transferência de renda para as classes populares. Iniciou-se o projeto 

“neodesenvolvimentista” (BOITO JÚNIOR, 2012), isto é, “um modelo proto-keynesiano” 

(SAFATLE, 2017) dos governos do PT, perfilado por um quadro, que priorizou erradicar a 

extrema pobreza, elevação do salário mínimo e do consumo, se consolidando num “[...] 

verdadeiro capitalismo de estado brasileiro”. (SAFATLE, 2017, p. 84). Evidentemente o “[...] 

programa de política econômica e social que busca o crescimento econômico do capitalismo 

brasileiro [...], embora o faça sem romper com os limites [...] modelo econômico neoliberal 

ainda vigente [...]” (BOITO JÚNIOR, 2012), todavia, o lulismo não promoveu mudanças 

estruturais na ordem vigente, ao mesmo tempo, financiou a burguesia nacional em consonância 

com a política macroeconômica globalizada. Deste modo, 

 

As coalisões social-liberais, que não rompem com os fundamentos do 

‘consenso de Washington’, mas realizam várias medidas sociais progressistas. 

O princípio básico desse tipo de governo é fazer tudo o que é possível para 

melhorar a situação dos pobres, com condição de não tocar nos privilégios dos 

ricos... [...]. (LÖWY, 2016, p. 62). 

 

Nesse sentido, o governo brasileiro assumiu naquele período, uma política expansiva 

e de coalisões entre as classes. Porém, convergiu com a dependência da política 

macroeconômica mundial, ou ainda, segundo o autor, se ajustou às medidas de exceção e não 

superou as questões estruturantes do capitalismo, no entanto, combinou assiduidade da agenda 

neoliberal e políticas sociais. Apesar disso, os ganhos foram sustâncias para as classes 

populares. Foi de certo modo, “[...] um governo de continuidade com relação às políticas 

econômicas, embora com um pouco mais de sensibilidade social e de intervencionismo 
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econômico do que seus antecessores [...]”. (SAFATLE, 2017, p. 81). Decerto, não houve 

reformas estruturais nos governos “Lula-Dilma”, que rompessem com as estruturas crônicas do 

capitalismo e com os laços de dependência do capital globalizado.  

Não obstante, os dirigentes políticos e a esquerda brasileira não conseguiram se 

articular e, romperam com a política de consenso e coalizão de classes. Contudo, não foi 

possível e, nem favorável para a elite oligárquica evitar os impactos ocasionado pela crise do 

capital globalizado, no entanto contribuíram no seu aprofundamento, que reverberou na crise 

ensaiada em 2015 no país. A despeito disso, tal fato foi e, se deve também, pelo colapso do 

lulismo, o aprofundamento da crise mundial e o “agravamento repentino do quadro econômico 

e uma recessão planejada, que derrubou o PIB, criaram uma situação de extrema 

vulnerabilidade” (JINKINGS, 2016, p. 12), e instabilidade política, econômica e social. Em 

outras palavras, foi uma crise fabricada pela hegemônica classe política conservadora de direita 

em conluio com o grande capital, para implementar medidas de austeridades e um Estado de 

exceção no segundo governo Dilma, apontado por Safatle (2017), Jinkings (2016), Löwy (2016). 

Logo, houve o dissenso da burguesia oligárquica financeira, que muito lucrou com a 

política de conciliação de classes. Contudo, esse período é descrito por Safatle (2017), como o 

“esgotamento do lulismo”, que se consolida pela falência do modelo de desenvolvimento 

socioeconômico a partir do segundo governo Dilma, ocupando o lugar “[...] a política 

econômica [...], atualizando os fundamentos de uma teoria neoliberal do choque de austeridade 

que será radicalizada por aqueles que lhe tomaram o poder”. (SAFATLE, 2017, p. 79). 

Evidentemente, o crescimento econômico que o Brasil, vivenciou nos governos do PT, logo foi 

alcançado pelos impactos de recessão da crise mundial de 2007 e 2008.  

Nesse sentido, a economia interna enfrenta uma crise política social, que se configurou 

numa situação de impasse de hegemonia política de “terrorismo econômico e pautas-bombas”, 

no interior desse processo. Por sua vez, a burguesia ultraconservadora deteriorou a conjuntura 

política e econômica que culminou na derrubar da presidente Dilma Rousseff em 2016. “Diante 

do agravamento da crise internacional, os principais grupos empresariais [...], tendo os bancos 

privados à frente, passaram a exigir do governo federal um aprofundamento da estratégia de 

austeridade”. (BRAGA, 2016, p. 59).  

Para tanto, arquitetaram um jogo de farsas e moralizante contra a corrupção da 

esquerda, no entanto, “os acontecimentos mais marcantes de corrupção durante a administração 

petista se relacionavam com a necessidade de manter uma frente que possibilitasse uma maioria 

parlamentar”. (COGGIOLA, 2016, p. 92). Esquemas que beneficiaram a base aliada e a 

burguesia nacional, além disso, permitia a governança do PT. Embora, “a contradição que 
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continua polarizando a política nacional é aquela que opõe o campo neodesenvolvimentisa ao 

campo neoliberal ortodoxo”. (BOITO JÚNIOR, 2012).  

Contudo, a elite oligárquica não concordava mais, em ser dirigida pela gestão do 

Partido do Trabalhadores, em vista disso, teve seu prazo esgotado pelo golpe parlamentar em 

2016. Que aprofundando, a agenda neoliberal aplicando gradativamente os desmontes dos 

direitos sociais, expansão do desemprego, precarização do trabalho com as reformas 

previdenciária e trabalhista, terceirização, retrações e congelamento dos gastos e das políticas 

públicas, para além disso, “privatizar tudo o que for possível” e promover o desmonte dos 

bancos públicos e da Petrobras”. (BOULOS; GUIMARÃES, 2016, p. 140). Esse é o quadro da 

política do governo golpista em curso, que ameaça o Estado democrático de direito. 

Consequentemente, durante o aprofundamento dessa crise estrutural do capitalismo e 

a crise política social no país, se proliferou as dissidências e a fragmentação no campo político 

e social das frações de classes, o qual, acentuou os conflitos sociais. Por outro lado, 

notadamente, foi bastante expressivo o quantitativo de greves e manifestações das “classes 

trabalhadoras” entre 2013-2014, “com o advento das grandes mobilizações de rua e o aumento 

significativo das greves e ocupações urbanas, a paz social deu lugar a uma intensa polarização”. 

(BOULOS; GUIMARÃES, 2016, p. 141). As lutas sociais foram contra o refinanciamento da 

dívida pública, com recurso do fundo público direcionado para financiar o projeto econômico 

neoliberal, por melhorias na qualidade dos serviços públicos, como educação, saúde, transporte 

e emprego, mas, também, houveram  

 

[...] as manifestações “anticorrupção” desaguaram na ascensão de um grupo 

de corruptos ao poder. O PMDB, símbolo do fisiologismo da velha política, 

foi ironicamente o maior beneficiário da cruzada contra a corrupção. Ou seja, 

por mais que muitos dos que foram às ruas tenham acreditado nisso, não era 

por causa da corrupção. (BOULOS; GUIMARÃES, 2016, p. 142).  

 

Não faltam pautas urgentes e contestadas pelas “classes trabalhadoras” como atores da 

mudança, que lutam conta os princípios anticapitalista e, em defesa da continuidade dos direitos 

sociais, o maior desafio é construir uma frente unificada da esquerda para fazer a resistência 

ao governo eleito em 2018. 
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2.2 CONCEPÇÕES DE CLASSES, RAÇA, SEXUAL E AS LUTAS DE CLASSES  

 

A reflexão que pretendemos apresentar acerca dos conceitos de classes sociais, lutas 

de classes e as relações de classes, raça9 e gênero10, tem como categoria central o trabalho e as 

contradições das relações de produção na sociedade capitalista. O presente texto, propõe uma 

leitura apoiada na perspectiva da Teoria Social Marxista11, contribuição bastante relevante, para 

compreender o processo histórico das relações e reproduções sociais do modo de produção 

capitalista. Para elucidar o debate no cerne dessa discussão, faz-se necessário, apontar algumas 

considerações fundamentais e seus mecanismos sócio históricos, que corrobora com processo 

de organização das “classes trabalhadoras”, reverberando ainda, sobre as diversas formas de 

resistências e rebeldias da “classe-que-vive-do-trabalho” contra a exploração, desigualdades 

racial, sexual, de classe e a dominação capitalista.  

Não é por acaso que, as estruturas basilares do capital (relação de propriedade, trabalho 

e de classes) orientam e determinam ainda hoje, as condições materiais de acumulação e 

dominação do modo de produção capitalista. Por esse viés teórico, Graça Druck afirma que, 

Marx e Engels formularam a teoria sobre classes sociais em dois eixos estruturantes sobre o 

capitalismo  

 

[...] explicam a gênese e formação das classes na sociedade capitalista, 

analisando quando e como as classes se fizeram e, portanto, como se estrutura 

a sociedade baseada na exploração do trabalho e na sua apropriação privada. 

É a materialidade social no desenvolvimento histórico, onde o trabalho ocupa 

lugar central. 

[...] recorte analítico [...]. Isto é, as análises que buscam identificar e 

compreender, ao longo das diferentes conjunturas históricas, quais são as 

(novas) configurações das classes, através das lutas e enfrentamentos quais 

elementos permanecem desde a gênese e quais são acrescentados a partir da 

experiência das lutas de classes, do desenvolvimento das forças produtivas 

capitalistas e dos processos estritamente políticos expressos nas formas de 

organizações do Estado, dos partidos, dos sindicatos e dos movimentos sociais 

(DRUCK, 2015, p. 108-109).   

 

                                                           
9 “Por trás da raça sempre há contingência, conflito, poder e decisão, de tal sorte que se trata de um conceito 

relacional e histórico. Assim, a história da raça ou das raças é a história da constituição política e econômica das 

sociedades contemporâneas” (ALMEIDA, 2018, p. 19). Ver também, Ianni (2004) e Gorender (1998). 
10 “Não há dúvida de que, na “transição do feudalismo para o capitalismo”, as mulheres sofreram um processo 

excepcional de degradação social que foi fundamental para a acumulação de capital e que permaneceu assim 

desde então”. (FEDERICI, 2017, p. 146). 
11 Uma teoria social da sociedade burguesa, portanto, tem que possuir como fundamento a análise teórica da 

produção das condições materiais da vida social. (NETTO, 2011, p. 40).  
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Notadamente a partir da acumulação intelectual dos filósofos revolucionários, 

Friedrich Engels e Karl Marx, subsidiaram o aporte teórico que culminou na elaboração da 

crítica da economia política capitalista, bem como: Ideologia Alemã (2001); Manifesto do 

Partido Comunista (2008); A Situação da Classe Trabalhadora na Inglaterra (2010); O 18 de 

Brumário de Luís Bonaparte (2011); O Capital: Crítica da economia política (2013), dentre 

tantas outras obras. Dito isto, a teoria marxiana tem como objeto de análise, a “estrutura e a 

dinâmica” da sociedade burguesa, em outras palavras, “a teoria é, para Marx, a reprodução 

ideal do movimento real do objeto pelo sujeito que pesquisa: pela teoria, o sujeito reproduz em 

seu pensamento a estrutura e a dinâmica do objeto [...]”. (NETTO, 2011, p. 21). 

Todavia, em tais circunstâncias Marx (2013, p. 127), destaca que, todo e qualquer “[...] 

período histórico possui suas próprias leis [...]. Tão logo a vida tenha esgotado um determinado 

período de desenvolvimento, passando de um estágio a outro, ela começa a ser regida por outras 

leis”. Tais considerações nos permitem inferir que essas relações subsistem no capitalismo, por 

sua vez, afirmamos segundo a teoria social, tão-somente possível existir classes na relação 

social de lutas de classes; de tal modo, suas conformações e configurações de organização 

dependem do grau de exploração exposto em determinada conjuntura política e social em que 

estão inseridas. 

 

[...] a heterogeneidade ou a homogeneidade, a complexificação ou a 

simplificação das classes são processos e como tais devem ser analisados 

tomando por referência as realidades concretas, especialmente as 

transformações que redefinem a condição de subordinação do trabalho ao 

capital e as decorrentes implicações na conformação de uma e outra classe 

(DRUCK, 2015, p. 109). 

 

Notoriamente, as classes são historicamente deliberadas pelas condições materiais das 

relações sociais de produção. Por essa razão, Marx “extraiu a lei geral da acumulação 

capitalista, segundo a qual, no modo de produção capitalista, a produção da riqueza social 

implica, necessariamente, a reprodução contínua da pobreza (relativa e/ou absoluta); [...]”. 

(NETTO, 2011, p. 23). Do mesmo modo, o campo conceitual observado pelos autores se 

estrutura, a partir das leis internas que determinam as bases materiais e as suas relações sociais 

na sociedade burguesa. Em suma  

 

Os fatores dinâmicos das transformações sociais devem ser buscados no 

desenvolvimento das forças produtivas e nas relações que os homens são 

compelidos a estabelecer entre si ao empregar as forças produtivas por eles 
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acumuladas a fim de satisfazer suas necessidades materiais. (GORENDER, 

2013, p. 30). 

 

Não obstante, em o Manifesto do Partido Comunista (1848), Marx e Engels (2008), 

escreveram sobre “a história das lutas de classes”, ocupando-se especialmente sobre a sociedade 

capitalista. Afirmam que, todas as sociedades estão estruturadas e hierarquizadas sobre os 

moldes das contradições e antagonismo de classes. Os autores, criticam as condições 

econômicas, as estruturas hierarquizadas da sociedade de classes e a exploração entre “capital-

trabalho”, sendo ainda, a fonte mais rentável de acumulação do modo de produção capitalista. 

Assim, segundo o materialismo dialético, Gorender (2013, p. 39), reitera que, “para os 

proprietários dos meios de produção e de subsistência, a exploração da força de trabalho 

assalariada é a condição básica da acumulação do capital mediante relações de produção já de 

natureza capitalista”. 

Desse modo, “[...] a especificidade da exploração do trabalho pelo capital, inserida 

num modo de produção que leva ao extremo o tradicional conflito de classes que marca toda a 

história”. (GIANNOTTI, 2013, p. 86). Como observaram os autores, assim como, o trabalho é 

a base da acumulação capitalista, as lutas de classes, são forjadas no interior do antagonismo e 

das contradições do capitalismo, e por meio dessa dimensão, no processo das lutas de classes 

que as “classes trabalhadoras” desenvolvem a consciência de classe e sua emancipação social. 

Como apontado por Marx e Engels (2008, p. 42), a dissolução e o desaparecimento dos 

antagonismos de classes, ocorrerá somente pelo processo da luta política e pela ruptura radical 

“com as relações de propriedade remanescentes; [...], com ideias do passado”. 

Em vista disso, a tradição marxista contribuiu evidentemente, para elucidar as 

concepções das relações sociais de produção, a superação desse sistema, suas condições 

materiais, culturais, ou seja, a totalidade concreta do desenvolvimento do modo de vida das(os) 

trabalhadoras(es), categorias determinantes que delineiam as relações fundamentais na luta de 

classes. Determinam que, historicamente as classes são  

 

Homem livre e escravo, patrício e plebeu, barão e servo, membro das 

corporações e aprendiz, em suma, opressores e oprimidos, estiveram em 

contraposição uns aos outros e envolvidos em uma luta ininterrupta, ora 

disfarçada, ora aberta, que terminou sempre com a transformação 

revolucionaria da sociedade inteira ou com o declínio conjunto das classes em 

conflito. 

Toda a sociedade se divide, cada vez mais, em dois grandes campos inimigos, 

em duas grandes classes diretamente opostas: a burguesia e o proletariado. 

(MARX; ENGELS, 2008, p. 8-9). 
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Marx e Engels (2008) estruturam a teoria social, buscando compreender a economia 

política, as relações sociais e as condições materiais sócio-histórica da sociedade burguesa. “Ao 

dotar os conceitos de historicidade, Marx atenta para as diferentes vias de suas 

particularizações, assim como para as diversas maneiras pelas quais o universal e o particular 

se relacionam”. (GIANNOTTI, 2013, p. 89). Sobretudo, Marx (2013, p. 128) sustenta, “que 

cada etapa de desenvolvimento tem sua própria lei da população [...]. Com o desenvolvimento 

diverso da força produtiva, alteram-se as condições e as leis que as regem”. Observa-se que as 

leis e suas reformulações, ainda se aplicam na atual sociedade capitalista.  

De acordo com Netto (2011), Gorender (2013) e Giannotti (2013), Marx extraiu do 

estudo do método a realidade concreta, contextualizou a totalidade que determinam as análises 

tangíveis do modo de vida, para além disso, sintetizou “as categorias” que sistematizam as 

articulações da “sociedade burguesa”, definiu como “categorias ontológicas (trabalho, valor, 

capital etc.) ” e as “categorias reflexivas”, isto é, as “categorias são históricas e transitórias”, 

como de fato, afirma Marx (2013). José Paulo Netto, em sua reflexão sobre a Introdução ao 

Estudo do Método de Marx, que o referencia afirmando, 

 

[...] se a economia burguesa fornece a chave da economia da Antiguidade, [...] 

– as categorias não são eternas, são historicamente determinadas e esta 

determinação se verifica na articulação específica que têm nas distintas formas 

de organização da produção. (NETTO, 2011, p. 49). 

 

Nessa direção, a teoria marxiana dedicou-se, a estrutura e a dinâmica da realidade 

concreta do capital, que nos leva a compreender a partir, do processo crítico-analítico os dados 

factuais e as particularidades reais, que determinam a vida concreta na sociedade moderna de 

classes. Certamente, o arranjo entre as “[...] forças produtivas e relações sociais de produção, 

constitui a matriz econômica de todo o modo de produção e é a que determina, inclusive, os 

demais aspectos do econômico: a circulação, distribuição e consumo de bens materiais”. 

(CUEVA, 1997, p. 70).  

Compondo então, segundo Cueva (1997), a superestrutura social, que condiciona os 

processos das organizações e instituições fundamentais na organicidade desse sistema, todavia, 

abriga dimensões ideológica e jurídico-político que representam e reproduz os lastros da 

sociedade de classes. Trata-se, evidentemente da concretização das articulações complexas e 

necessárias enquanto, condições da realidade concreta e historicamente determinada no 

funcionamento do modo de produção capitalista. Sob essa perspectiva, Silvio Almeida (2018) 

pondera, a respeito da habilidade que as instituições possuem de neutralizar os conflitos e os 
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antagonismos peculiares à vida social. Argumenta ainda, sobre a capacidade de ordenamento 

funcional na estrutura social em atuarem sob o comportamento dos indivíduos inseridos no 

tecido social. Assim, “é no interior das regras institucionais que os indivíduos tornam-se 

sujeitos, visto que suas ações e seus comportamentos são inseridos em um conjunto de 

significados previamente estabelecidos pela estrutura social”. (ALMEIDA, 2018, p. 30).  

Tais condições, marcam e condicionam o lugar das relações de classes sociais, o papel 

do negro(a) e da mulher na estrutura da sociedade moderna. Engels, em sua obra clássica da 

tradição socialista revolucionária – A Situação da Classe Trabalhadora na Inglaterra, escrita 

entre (1844-1845) – apresenta uma contribuição fundamental e importante, para o 

desenvolvimento do estudo sobre a centralidade do processo de revolução industrial; 

desenvolvimento das forças produtivas; as condições históricas do incremento da 

industrialização que perfilou as cidades e a formação da então, moderna classe operária.  

Com isso, corroborou com a análise que desvenda as causas e os efeitos que origina a 

miséria e o pauperismo da classe operária; a manutenção da riqueza da classe burguesa; a lei da 

concorrência “como elemento chave na determinação das relações entre classes e intra classes”. 

(DRUCK, 2015, p. 113), que evidencia a disputa política. Engels observou tanto, as crises 

periódicas do capitalismo, como também, a possível revolução da classe proletária de sua época. 

Assim segundo Netto (2010, p. 25) 

 

É no marco desses estudos que Engels, [...], descobre a importância capital, 

para a compreensão da vida social, das condições em que se opera a produção 

da vida material da sociedade – donde a relevância que a revolução industrial 

adquiriu na sua apreciação da sociedade inglesa. Mais: no seu pensamento 

desse período já se encontra, embrionariamente, uma determinação que só 

posteriormente Marx alcançaria, incorporando-a plenamente na sua análise da 

dinâmica capitalista [...]. 

 

Para além disso, Engels (2010) analisou as contradições da condição material e social, 

as relações de produção na reprodução no desenvolvimento do processo da formação da 

sociedade, sistematizou a partir, de sua pesquisa empírica e observação, também como, ator 

social e revolucionário nesse processo, a totalidade concreta da classe operária da época. 

Concluindo que, a sociedade capitalista se divide em duas classes fundamentais, “[...] de um 

lado, uns poucos Rothschilds e Vanderbilts, proprietários de todos os meios de produção e de 

subsistência; de outro, a enorme massa de assalariados, que possui apenas a sua própria força 

de trabalho (ENGELS, 2010, p. 348), disponíveis a vender por determinada soma e ao mesmo 
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tempo, produz nessas horas suplementares de trabalho o excedente, constituindo assim, a mais-

valia, por conseguinte, sendo apropriado pelo capitalista, originando a miséria do proletariado. 

Netto (2011) destaca que a “teoria social permanece em construção”, tornando possível 

a abstração da realidade concreta, que implica, no que lhe concerne, na análise da “questão 

social”, configuração das contradições de classes, desigualdade racial, gênero e das crises 

econômicas, certamente, intrinsicamente relacionadas ao modo de produção capitalista. 

Orientado, a partir das bases do materialismo dialético, na convergência conceitual sobre 

classes sociais e lutas de classes, muitos autores marxistas afirmam essa relação e sistematizam 

esses conceitos. Por esse viés, desenvolveram seus estudos acerca desses conceitos e 

construíram um arcabouço teórico qualificado e alicerçados nos estudos de Engels e Marx. 

Todavia, ainda hoje, como já mencionado, a tradição marxista permanece em constante 

propagação, sendo, difundida a fim de responder questões pouco trabalhada na teoria social 

crítica, principalmente no Brasil. Não que essas abordagens sejam insuficientes, mas analisá-

las, com o objetivo de superar os equívocos, o reducionismo e a concepção simplista sobre as 

categorias analíticas, como apontado pelas(os) autoras(es). Desse modo, avançar as barreiras 

dentro do próprio marxismo. Nessa direção Gonzalez (1984, p. 232 apud FREUD, 1925), 

ressalta, “é por aí que a gente compreende a resistência de certas análises que, ao insistirem na 

prioridade da luta de classes, se negam a incorporar as categorias de raça e sexo. Ou sejam, 

insistem em esquecê-las”. As considerações da autora, refletem o impasse de algumas analises 

teóricas, também, no campo marxista por não incorporaram os elementos de gênero e raça, mas 

priorizaram somente classes sociais, contudo, a partir desse referencial, afirmamos que, essas 

categorias estão interligadas e são relacionais.  

No entanto, esses infortúnios têm suscitado debates que atendem somente a relação 

das preposições que divide classe e raça em polos dissociáveis e, trata o racismo ou classes 

sociais como algo secundário. Para mais, as análises que nos interessa, são as que trazem o 

debate sobre a composição de classes, todavia, articulando classe e raça, a outras categorias que 

também, são significantemente importantes para dar conta das contradições nas lutas de classes. 

Nesse sentido, Almeida (2018, p. 145), afirma que essas categorias estão imbricadas, isto é, os 

sujeitos constituem as categorias, como “indivíduos concretos que compõem as classes à 

medida que se constituem [...] como classe e como minoria nas condições estruturais do 

capitalismo. Assim, classe e raça são elementos socialmente sobredeterminados”. 

Outra questão ainda que merece atenção, são as teses de cunho pós-moderna e pós-

estruturalista, que abordam o fim da categoria de classes. Tais análises equivocadas, “decorrem 

das interpretações que deformaram, adulteraram e/ou falsificaram a concepção teórica-
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metodológica de Marx”. (NETTO, 2011, p. 11). Sobretudo, acreditamos que, para superar os 

equívocos aqui mensurados, é necessário reconhecer as contradições no interior dessas 

abordagens e do próprio marxismo, e acrescentar a está, outas contribuições teóricas, ainda que 

não marxista, todavia de pensamento social crítico, para auxiliar na compreensão da totalidade 

das relações sociais. 

A teoria elaborada por Engels e Marx (2008), refuta a compreensão de teses sobre 

classes restrita a dimensão de renda e estratificação social, ou, de conjectura que se 

fundamentam do “esgotamento das sociedades industriais”. Por sua vez, as críticas à teoria de 

classes da tradição marxista alicerçam suas análises em diversas explicações, dentre elas – “em 

que o trabalho e as classes sociais não são mais os eixos sociabilizadores determinantes”. 

(AMORIM, 2015, p. 87). Isto é, reduzindo os estudos analítico-dialético somente a fábrica e/ou 

a produção industrial.  

Há dois contrapontos fundamentais que orienta nossa análise, o primeiro é reafirmar a 

partir do arcabouço do materialismo histórico a centralidade das classes fundamentais e suas 

frações de classes no debate teórico sobre as lutas de classes na atualidade. Que contrapõe e 

supera a perspectiva do economicismo, que não “igualam os diferentes, transformando-os em 

“nichos do mercado” a serem devidamente seduzidos na condição de “consumidores” passivos” 

(FREDERICO, 2009, p. 1), havendo, nesse sentido, a supressão do comportamento político de 

atores sociais de mudança, corroborando para o esvaziamento do ser social na contradição das 

lutas de classes. O outro é, analisar esses estudos a despeito da “negação da classe como 

categoria analítica” como traz Davis (2016, p. 75) para considerar questões estruturais.  

Nesse contexto analítico, um dos autores que têm bastante contribuído no campo 

marxista e estuda algumas das categorias analisada por Marx; e Engels é o professor sociólogo 

Ricardo Antunes. Direcionado pelo objeto de estudo sobre a temática “trabalho” e suas novas 

formas de relação que adentra o mundo capitalista moderno, destaca ainda, a conformação da 

classe trabalhadora e suas importantes tendências, bem como, a situação da “classe-que-vive-

do-trabalho” na contemporaneidade. Para Antunes (2009, p. 51), “[...] a classe trabalhadora 

compreende a totalidade dos assalariados, homens e mulheres que vivem da venda da sua força 

de trabalho, a “classe-que-vive-do-trabalho” e que são despossuídos dos meios de produção”.  

Conforme o autor, com o advento da reestruturação do capitalismo em escala global, 

o mundo do trabalho complexificou-se e, transformou as relações sociais e o trabalho humano. 

Isto, é, “apesar de as determinações de classe continuarem operantes e fundamentais, a dinâmica 

da sociedade capitalista contemporânea reservou para esse momento uma alteração na sua 

estrutura de classe”. (RIBEIRO, 2014, p. 108). Desse modo, “a classe trabalhadora hoje é mais 
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ampla, heterogênea, complexa e fragmentada do que o proletariado industrial do século XIX e 

início do século XX”. (ANTUNES, 2015, p. 27).  

Não obstante, Frederico (2009, p. 1), entende o conceito de classes como “[...], um 

componente estrutural da sociedade capitalista e, ao mesmo tempo, como sujeitos coletivos que 

têm suas formas de consciência e de atuação determinadas pela dinâmica [...]” social em que 

estão inseridos. Esse processo foi também, descrito por Amorim e Silva (2015, p. 10), 

embasados pela teoria marxiana elucidaram o conceito de classes sociais a partir do 

entendimento que as classes, 

 

[...] se constituem na luta, ou seja, em termos de relações antagônicas de 

classe, [...]. Não são apenas as condições objetivas: semelhanças econômicas 

(renda e/ou ocupação profissional, por exemplo), mas também as semelhanças 

de interesses e as similitudes culturais o que formam as classes sociais. [...]. 

Representa tomar a experiência de classes em termos históricos para realçar 

como os agentes realmente atuam e/ou atuaram em termos políticos, 

ideológicos, culturais e econômicos em uma determinada formação social.  

 

Por conseguinte, os autores reafirmam a centralidade analítica teórico de classes e lutas 

sociais, segundo a historicidade da luta de classes na dinâmica da organização da sociedade 

burguesa. Trata-se, ainda, segundo Ribeiro (2014, p. 103), com tal característica que “assevera 

centralidade das classes sociais determinada por relações antagônicas entre as forças sociais, 

considerando a possibilidade de uma solidariedade coletiva que impulsiona formas de 

organização universalizantes”. Ou seja, se constitui a partir da complexa estrutura contraditória 

de lutas e conflitos determinado historicamente, que se conformam fundado na “sua 

experiência, seus fluxos e refluxos, avanços e recuos, sua organização, reorganização e 

desorganização”. (AMORIM; SILVA, 2015, p. 10). No que lhe concerne, de acordo com a 

tradição marxista, o desempenho das lutas de classes é como força motriz na história e, 

corrobora de modo concentrado e contraditório na sociedade capitalista.  

De modo que, não podemos fragmentar a composição social de classes e lutas de 

classes, nem tão pouco, deslocar da relação social e de seu “caráter histórico em que a produção 

social se realiza”. Não obstante, as transformações no mundo da produção e do trabalho se 

reconfiguraram e imprimiu mudanças que impactam as “classes trabalhadoras”, contudo, o 

antagonismo permanece ainda como estrutural na sociabilidade. No que diz respeito, à 

organização do trabalho, Antunes afirma que houve uma revolução informacional 

acompanhada de uma heterogeinização da classe trabalhadora, que se concretizou na 

flexibilização e precarização das relações trabalhistas. “Esse conjunto de metamorfoses alterou 

em alguma medida a forma de ser da classe trabalhadora” (ANTUNES, 2009, p. 51), 
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“redesenhando novas e velhas modalidades de trabalho”, diversificando formas de precarização 

e flexibilização, que desemboca no desmonte da legislação social protetora do trabalho.  

Para além disso, delineando “os hábitos, costumes, valores, práticas e identidades de 

classe, estruturados anteriormente, foram solapados pelas transformações econômicas e 

políticas impostas pelos interesses capitalistas”. (AMORIM; SILVA, 2015, p. 13). Com a 

finalidade de escamotear também, o superlucro, sobrepor os interesses e hegemonia burguesa 

e, que implicam sobre a vida das(os) trabalhadoras(es) e nas formas de organizações, ocasionou 

de alguma maneira na retração das lutas sociais12 no final do século passado, até determinado 

período deste, acarretando “[...] um efeito muito negativo sobre a capacidade de mobilização 

da classe trabalhadora”. (MATTOS, 2014, p. 87).  

Por outro lado, como afirma Ribeiro (2014, p. 108), esse período ao mesmo tempo 

que, regula e controla o mundo da produção por um processo rígido, ele oportuniza “[...] uma 

forte organização dos trabalhadores. Esse contexto teve, como resultado, ganhos de 

produtividade e certo reconhecimento do poder de organização sindical da classe operaria”. Em 

suma “as lutas sociais e as demandas da classe trabalhadora geram tensões que se manifestam 

em ações, protestos, greves e outras formas de resistências, que servem de forma de pressão 

sobre o Estado para gerar políticas públicas [...]”. (IASI, 2014, p. 60). Diante disso, é possível 

compreender a dimensão das lutas de classes e como ela se espraia nesse cenário antagônico, 

reagindo contra a hegemonia burguesa de diversas formas e expressão.  

Nesse sentido, compreende-se o conflito de classes como sendo, a “manifestação de 

contradições estruturais, agravadas por problemas conjunturais” (GALVÃO, 2011, p. 112), que 

se propagam por diferentes ações, isto é, de maior ou menor grau de intensidade, sobretudo, na 

luta por diversos objetivos incorporando-se a dimensão político-ideológico. Em suma, a luta de 

classes se organiza pela oposição a “apropriação do trabalho de uns por outros, [...] uma relação 

de dominação e, como tal, constituída por dominantes e dominados, [...] numa luta permanente 

e cotidiana. (DRUCK, 2015, p. 109). Essas lutas expressam-se, tanto, na forma de conflitos 

reivindicativos por moradia, educação, acesso à terra e saúde, como por melhores condições de 

vida e trabalho.  

Por conseguinte, no cenário nacional esse período foi reconfigurado pela luta popular 

dentro e fora dos muros da fábrica, como necessária, a fim de reivindicar os interesses das 

“classes trabalhadoras” e contestar as convergências da política macroeconômica neoliberal. 

Os anos 1960, foi palco de diferentes movimentos sociais, que aparecem na cena política latino-

                                                           
12 Alusão ao Brasil ver: Iasi (2014), Mattos (2014), Amorim (2015) e Ribeiro (2014). 
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americana. As lutas sociais delineiam reivindicações pautadas nas contradições e antagonismo 

dos conflitos de classes determinados historicamente. Concordamos que, embora sejam difusas 

as expressões, mas, o que se apresenta é o conflito de classes, ocorrendo de forma heterogênea, 

como expressão de contestação às desigualdades inerentes ao modo de produção capitalista. 

Henrique Amorim em sua reflexão sobre – O “Fim das Classes Sociais” na Teoria Social 

Brasileira (Parte I), descreve e reafirma que os conflitos sociais no Brasil, estão relacionadas 

aos de lutas de classes e suas “[...] motivação política ainda está vinculada predominantemente 

às condições materiais de existência [...], concentraram-se na questão, [...], do trabalho (salários 

e condições de trabalho), [...], no acesso à terra e, [...], na habitação”. (AMORIM, 2015, p. 100). 

Esses elementos desenham as lutas e legitimam as diversas formas de conflitos sociais. 

Sader (1988), é um dos autores que reflete sobre o cenário da década de 1980, reitera que 

submergiu em São Paulo no grande centro industrial e urbano, o panorama em que acendeu o 

movimento grevista dos metalúrgicos, envolvendo centenas e milhares de trabalhadores(as). 

Reverberou ainda, num amplo processo de mobilização, redimensionando o tecido social da 

luta de classes. Conforme o autor, o conflito fabril ultrapassou as questões sindicais, que 

delinearam uma conformação envolvendo amplos atores sociais na luta coletiva em prol dos 

direitos sociais. “A luta aparece sob a forma de pequenos movimentos que, num dado momento, 

convergem, fazendo emergir um sujeito coletivo com visibilidade pública”. (SADER, 1988, p. 

29). As muitas greves e conflagrações populares foram sendo desenhadas na narrativa de lutas 

de classes, consequentemente em resposta ao advento da reestruturação das forças produtivas e 

a crise do modelo fordista e taylorista.  

Segundo Harvey (2005) e Antunes (2009), as últimas décadas do século passado 

expressam-se, notadamente pelas transformações societárias engendradas pela reestruturação 

do capitalismo, processo que reverberou na organização social do trabalho e nas formas de 

organização das “classes trabalhadoras”. Esse momento é também, descrito por Druck (2015, 

p. 139) ao definir como, “[...] retrocesso social, essa condição precária é correto à medida que 

a precarização social do trabalho desconstrói conquistas importantes dos trabalhadores: [...]”. 

Nessa direção, a autora ressalta a inauguração de uma nova fase do capitalismo, contudo, as 

condições materiais que fomenta as lutas de classes não se superaram, ao contrário, redefiniram-

se, tanto, a composição das leis, as categorias, bem como, suas relações de classes, as condições 

e contradições entre elas. Apesar disso, a crise atual do capitalismo se apresenta num cenário 

contraditório, que acarreta impactos significativos tanto na vida das “classes trabalhadoras” e 

no diz respeito, às experiências reivindicativas e as práticas de oposição ao modelo neoliberal. 
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Ainda em conformidade com o exposto acima, torna-se primordial algumas 

considerações acerca da composição social do Brasil, “a acumulação originaria do capital se 

processou no âmbito do escravismo colonial e tendo este como a fonte da própria acumulação”. 

(GORENDER, 1998, p. 8-9). Nesses termos não é difícil constatar que, a formação da sociedade 

brasileira é lastreada pela a história da desigualdade racial, sexual e atravessada pelas lutas de 

classes. Nesse contexto, pensar as questões e especificidades de classe sociais e lutas de classes 

é, imprescindível abordar e articular racismo e sexismo, dentre outras categorias analíticas, a 

partir da compreensão da totalidade da realidade social.  

Evidentemente, o materialismo histórico dialético continua sendo, o fulcro teórico 

essencial para compreender a dimensão ideológica, econômica, sociopolítica, racial, e sexual 

das estruturas e relações das forças produtivas. Para além disso, permite-nos conceber que, o 

“conflito social de classe não é único conflito existente na sociedade capitalista. Há outros 

conflitos que ainda que se articulem com as relações de classe, não se originam delas e, 

tampouco desapareceriam com ela [...]”. (ALMEIDA, 2018, p. 75). 

Engels e Marx (2008, p. 9), indicam que a moderna sociedade não extinguiu, nem tão 

pouco resolveu os conflitos e antagonismos da antiga sociedade feudal, contudo absorveu-os 

em sua estrutura, por consequência, “colocou novas classes, novas condições de opressão e 

novas formas de luta no lugar das antigas”. Logo, segundo Almeida (2018, p. 36), “a estrutura 

social é constituída por inúmeros conflitos – de classe, raciais, sexuais, [...]”. 

Almeida (2018) reflete sobre a dinâmica das relações raciais inerente e estrutural à 

sociedade brasileira, relaciona o racismo a outros elementos que são contraditórios e 

antagônicos ao capitalismo, e, indica que os conflitos sociais não estão dissociados, contudo, 

define o conceito, afirmando que raça “não é termo fixo, estático. Seu sentido está 

inevitavelmente atrelado às circunstancias históricas em que é utilizado” (ALMEIDA, 2018, p. 

19), raça é relacional e histórico, bem como, o sentido de classe social. Nessa direção, Almeida 

(2018, p. 147), ancorado nas observações de Angela Davis, afirma, que “a recusa da classe 

como categoria analítica apenas serve para aprisionar a crítica ao racismo e ao sexismo a 

preceitos moralistas, incapazes de questionar o sistema de opressão em sua totalidade”. 

É com essa perspectiva teórica que pretendemos avançar na compreensão do sistema 

capitalista e suas contradições. Certamente, essas analises são bastantes significativas para esse 

trabalho, pois reafirma o entendimento a partir do materialismo dialético, que nos permite 

compreender as dimensões de exploração, dos antagonismos, e opressões de raça, classe e de 

sexo determinados historicamente. Por consequência, “[...] não se pode compreender o racismo 

apenas como derivação automática dos sistemas econômico e político. A especificidade da 
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dinâmica estrutural do racismo está ligada às peculiaridades de cada formação social”. 

(ALMEIDA, 2018, p. 42). Do mesmo modo, vale para a questão de gênero, “assim como a 

divisão internacional do trabalho, a divisão sexual foi, sobretudo, uma relação de poder, uma 

divisão dentro da força de trabalho, ao mesmo tempo que um imenso impulso à acumulação 

capitalista”. (FEDERICI, 2017, p. 232). 

Como aponta Gonzalez (1984) e Franco (2018), em seus trabalhos, ressalta que a 

desigualdade de gênero e de raça são assustadoras num país como o Brasil. Consequentemente, 

essas desigualdades se acentuam, quando se tratar de mulheres negras e trabalhadoras. Elas 

abordam que, desde a formação social, as mulheres negras, assumiram postos de trabalho 

precarizados e subalternizados, com baixa remuneração e sem proteção social, tudo isso 

contribui para o superlucro e a manutenção do antagonismo na sociedade de classes. Nessas 

circunstâncias de exploradas historicamente, o Brasil é país “[...] onde as mulheres recebem 

salários menores, [...] têm mais dificuldade de serem empregadas em trabalhos formais, sofrem 

mais com o desemprego e ainda são sobrecarregadas com a dupla ou tripla jornada, [...]”. 

(FRANCO, 2018, p. 119). 

Lélia Gonzalez no texto “Racismo e sexismo na cultura brasileira” reflete sobre a 

situação da mulher negra brasileira, traz um recorte riquíssimo a respeito das condições 

concretas e dos espaços sócio ocupacional que essas trabalhadoras ocuparam, a autora faz um 

paralelo dessas condições históricas e sugere que, desde o escravismo colonial as relações 

sociais e de trabalho não são muito destoantes da realidade atual. A autora ainda, argumenta 

sobre a questão da naturalização e a negação do racismo e da “dupla imagem da mulher negra 

de hoje: mulata e doméstica. [...] também emergiu a noção de mãe preta, colocada numa nova 

perspectiva”. (GONZALEZ, 1984, p. 224). 

Diante disso, o nexo entre os três lastros classe, raça e gênero é fundamental para 

difundir e conservar a ordem burguesa, propiciando e fomentando as desigualdades e garantir 

a acumulação do capital. Portanto “a escravidão imprimiu a humilhação, a violência, a 

dominação, a exploração, e a desigualdade, como regra e fundamento da sociabilidade e da 

esfera política do país”. (SANTOS, 2014, p. 327). Conforme Prado Júnior (2006), “a escravidão 

constituía ainda a mola mestra da vida do país”. Desse modo, segundo o autor o processo de 

emancipação política do país foi estritamente complexo, no qual, se evidencia na polarização 

das forças políticas, econômicas e de classes hegemonicamente antagônicas. Configurando e 

perfilando as lutas de classes marcada por violências, entre os diferentes grupos e classes em 

que se divide a sociedade colonial. 
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Nesse processo de contradições a desigualdade racial, sexual e de classes perpassa toda 

a história das lutas de classes na sociedade brasileira, sobretudo são categorias analítica, 

histórica e construção social. O arranjo e os instrumentos jurídico, econômicos, político, 

cientifico, ideológico e cultural da sociedade escravista colonial reforça, ainda hoje, as 

estruturas do Estado moderno brasileiro e, estão conservadas para atender a classe que sempre 

comandou a direção política e econômica do país. (ALMEIDA, 2018). 

No entanto, mesmo com a decadência do modo de produção de escravismo colonial, 

“[..] ainda nos quadros da formação social escravista, houve, portanto, um desenvolvimento de 

forças produtivas sob a direção da burguesia industrial emergente. [...], nascia o modo de 

produção capitalista no Brasil”. (GORENDER, 1998, p. 14). Nesses termos “a existência da 

legislação que extingue a escravidão não tornou os negros realmente livres, a exploração, a 

opressão e a discriminação permanecem até hoje”. (SANTOS, 2014, p. 328). 

Nem tão pouco absorveu a mão-de-obra na condição de “trabalhador(a) livre e 

assalario(a)”, mas, deixou-os à margem da extrema pobreza, ou reservados(as) a ocupar 

trabalhos precários e subalternizados, isto é, constituindo uma massa de marginalizados, 

integrando o exército industrial de reserva, que fomenta a acumulação capitalista e conservam 

a desigualdade social. Assim, na atual conjuntura, “trata-se de um período histórico em que se 

ampliam as desigualdades, pelas retiradas de direitos de um lado e, por outro, a discriminação 

e a criminalização de jovens pobres e das mulheres, [...]”. (FRANCO, 2018, p. 118). A 

historiografia da sociedade moderna é transversalizada pelas questões de raça, pela 

desigualdade sexual e de classes, isto é, a história da sociedade moderna é estruturada na 

acumulação no modo de produção escravista e colonialista. 

 

Vista assim, em perspectiva ampla, a história do mundo moderno é também a 

história da questão racial, um dos dilemas de modernidade. Ao lado de outros 

dilemas, também fundamentais, como as guerras religiosas, as desigualdades 

masculino-feminino, o contraponto natureza e sociedade e as contradições de 

classes sociais, a questão racial revela-se um desafio permanente, tanto para 

indivíduos e coletividades como para cientistas sociais, filósofos e artistas. 

[...] São muitas e recorrentes as tensões e contradições polarizadas em termos 

de preconceitos, xenofobias, etnicismos, segregacionismos ou racismos; 

multiplicadas ou reiteradas no curso dos anos, décadas e séculos, nos 

diferentes países. (IANNI, 2004, p. 21) 

 

A análise do autor é bastante pertinente para evidenciar as questões de desigualdade e 

os conflitos de classes, raça, sexismo, tolerância/e ou intolerância religiosa, dentre tantos outros, 

dilemas e conflitos no tecido social. O século XXI, adentra com diversas questões não 

resolvidas e o capitalismo se quer, idealiza solucioná-las, mas se beneficia e nutre as entranhas 
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dos conflitos e antagonismos. Não obstante, as relações sociais na conjuntura brasileira, foram 

forjadas no processo histórico no interior das contradições e nos “[...] pilares da desigualdade 

racial, que teve no período pós-abolição [...], a ciência, com as suas teorias raciais [...], e as 

políticas de branqueamento, como elemento fundamentais de justificação e perpetuação do 

sistema de dominação racial”. (ROCHA, 2014, p. 300). “Como todo mito, o da democracia 

racial oculta algo para além daquilo que mostra”. (GONZALEZ, 1984, p. 228). 

Desse modo, a autora aporta elementos fundamentais para desconstruir a ideologia do 

“mito da democracia racial”, que se apresentam “em determinados aspectos da chamada cultura 

brasileira a gente saca que em suas manifestações mais ou menos conscientes ela oculta, 

revelando, as marcas da africanidade que a constituem”. (GONZALEZ, 1984, p. 226). É certo 

que, a forma simbólica das violências se apresentam em diversos aspectos da vida concreta 

das(os) marginalizadas(os) e, são disfarçados da sua essência, expresso em forma de aparência 

do racismo, do sexismo, da desigualdade de classes, dentre tantos outros elementos e 

instrumentos de opressão e discriminação, que naturaliza toda a forma de violências na 

sociedade de classes. 

Para tal, “o racismo constitui todo um complexo imaginário social que a todo momento 

é reforçado pelos meios de comunicação, pela indústria cultural e pelo sistema educacional”. 

(ALMEIDA, 2018, p. 51). Instituindo assim, o papel do negro(a) e da mulher na sociedade 

brasileira, constituídos no processo de formação social, sendo relacionados a esses grupos, os 

elementos de valores pejorativos, de subalternidade, de criminalização, violências e opressões. 

Essa categorização substancia e reforça a imagens desses grupos (de mulheres e não brancos), 

como sendo, inferiores e desumanizados. 

Por sua vez, a classe dominante desenvolveu ferramentas, objetivando cultivar a 

supremacia da ordem vigente, criando mecanismos e instrumentos de opressão e de 

discriminação, que legitima o sistema social racista e patriarcal, que nega as essas contradições 

e desigualdades, mas controla a pobreza e toda forma de preconceito. Conforme propunha 

Almeida (2018, p. 63) no caso do Brasil, “a negação do racismo e a ideologia da democracia 

racial sustentam-se pelo discurso da meritocracia. [...] a meritocracia avaliza a desigualdade, a 

miséria e a violência, pois dificulta [...]”, todo o processo de emancipação política das(os) 

marginalizadas(os) contra a estrutura burguesa. 

Cabe refletir então, que é somente por meio da luta de classes e da resistência política 

e social que “o discriminado, o segregado, o estigmatizado, definido como “estranho”, 

“desconhecido”, “não confiável” elabora a sua contra-ideologia, ideologia de protesto, 

indignação, reivindicação, emancipação”. (IANNI, 2004, p. 25). Sobretudo, é a partir das 
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contradições que se articula a luta política, através das noções de consciência e de memória 

(GONZALEZ, 1984), são remodeladas pelas lutas, que tencionam as forças dominantes nos 

nexos do tecido social. 

 

Esse o percurso em que se desenvolve a consciência crítica, a autoconsciência 

ou a consciência para si, reconhecendo que é desde essa autoconsciência 

crítica que nasce a transformação, a ruptura ou a transfiguração. Assim nasce 

a rebeldia do colonizado contra o colonizador, do subalterno contra o 

conquistador; um primeiro momento da consciência crítica, da 

autoconsciência para si. (IANNI, 2004, p. 25-26). 

 

É evidente que, as mobilizações sociais brasileiras estiveram presentes na cena de 

importantes ações, na história das lutas de classes. Tais narrativas, constituíram-se ao longo dos 

diversos confrontos sociais, como registram as lutas dos povos originários e as revoltas 

populares, que protagonizaram a cena nos períodos Colonial e Imperial. Como afirma Almeida 

(2018, p. 67), “o movimento pela abolição da escravidão, a luta pelos direitos civis [...] são 

exemplos de um fazer político que sendo contra as instituições, foi em alguma medida 

conformado pela dinâmica jurídico-estatal”. Na República, da mesma forma, houve embates e 

contestações contra a elite agrária e a burguesia dominante, em defesa de melhores serviços 

urbanos e reivindicações por melhores condições de vida e trabalho, em defesa dos interesses 

das “classes trabalhadoras” e organização do operariado. 

Como aludido acima, nos períodos de 1960 a 2000, constituem um marcador bastante 

relevante, dos quais incidiram em vários fatores que impactaram na totalidade e modificam, 

ainda no atual momento a vida das(os) trabalhadoras(es), que reivindicam por democracia, 

melhores condições de vida, trabalho, salário, moradia, acesso à terra e saúde pública e proteção 

social.  Segundo Marielle Franco (2018, p. 120), “enfrentar e superar as desigualdades são 

desafios atuais, contemporâneos, que estão colocados para nós, para o nosso mando, para nossa 

ação de transformação social por uma vida mais digna e para a grande estratégia de superação 

do capitalismo”. 

Historicamente as lutas de classes foram expressão de contestação, que delinearam as 

mobilizações sociais e legitimam elementos norteadores das diversas formas de conflito e 

protesto. O principal foco que impulsiona as lutas sociais, em diferentes períodos da história na 

sociedade de modo de produção capitalista, são as disparidades da desigualdade racial, de 

classe, gênero, concretizando-se na exploração e espoliação13 entre capital e trabalho. 

                                                           
13 Segundo Harvey (2004), esse fenômeno se apresenta, como a retomada de uma forma arcaica (reprodução 

capitalista não expandida ou não ampliada), que se tornaria dominante na atualidade e o designa como 
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Reverberando ainda, no acirramento de disputas de classes. Como afirma Fontes (2008, p. 24), 

“qualquer dominação de classes depende da exploração do sobretrabalho da maioria da 

população por uma classe que controla as condições sociais da produção”. Segundo a autora, 

as relações de produção e reprodução capitalista se fundamentam pela estrutura de classes 

sociais e dominação de uma classe pela outra, que explora e controla as condições concreta do 

modo de vida social. 

De modo que, as variadas formas de espoliação dependem da compra e venda da força 

de trabalho “livre voluntário”, disposto e disponível ao capital, para serem extraídos e contribuir 

com o sistema de produção hegemônico e concentração de riqueza. Na maioria das vezes, de 

acordo dados do DIEESE, contextualizado por Almeida (2018, p. 82) “a divisão racial do 

trabalho pode ainda ser amplamente constatada nas sociedades contemporâneas, [...] indivíduos 

pertencentes a grupos minoritários recebem salários menores e estão mais expostos a trabalhos 

insalubres ou precarizados”. Segundo os dados, podemos constatar a tônica dessa realidade, 

que rebate de forma significativa na vida dessas minorias excluídas do processo de decisão. 

Contudo, as “classes trabalhadoras” na sua condição de espoliadas, lutam contra a 

dominação, violência, criminalização, opressão, racismo, sexismo e submissão, sendo que, 

muitos foram os movimentos de contestação e rebeldia que ocorreram em sociedades, bem 

como, no Brasil, extremamente desigual, com altos níveis de exploração do trabalho, permeada 

por conflitos e antagonismos de raça, classes e sexual, tendo elites, como centralizadora do 

poder, através de ideologias e da força do Estado. Sobretudo, as manifestações das lutas de 

classes, apresentam-se articuladas contra as relações de exploração entre “capital e trabalho” 

na constituição da totalidade da vida social. 

Em suma, as características históricas das contradições de classes e lutas de classes 

são fundamentais, na compreensão da importância das diversas formas de organização das(os) 

trabalhadoras(es), no âmbito dos interesses de classes no modo de produção capitalista. Os 

conflitos desenvolvidos ao longo da historicidade das classes estão intrinsicamente 

relacionados a essa estrutura, sendo os movimentos sociais também, expressão da luta de 

classes. 

 

                                                           
“acumulação por espoliação” (ou despossessão). Assinala de forma nítida que o processo atual de expropriação 

não mais se volta unicamente para fora do sistema capitalista (expropriação camponesa), como o supunha Rosa 

Luxemburgo. O fenômeno contemporâneo exibe extrema agressividade na expropriação de inúmeras atividades 

da vida social no interior das próprias sociedades consideradas como plenamente capitalistas. Adotado por 

(FONTES, 2008). 

 



47 
 

[...] diferentes coletividades, grupos sociais, classes sociais e nacionalidades; 

todos se relacionando, integrando-se e tensionando-se nos jogos das forças 

sociais.  

De par em par com a globalização da questão social, desenvolve-se e 

intensifica-se mais um ciclo de racialização do mundo, assim como de 

transnacionalização de movimentos sociais de todos os tipos, envolvendo 

feministas, reivindicações étnicas, tensões e lutas religiosas implicadas na 

geopolítica do terrorismo e crescente consciência de que o próprio planeta 

Terra está ameaçado. (IANNI, 2004, p. 27-28). 

 

É no enfrentamento “[...] às desigualdades, com políticas para construção de um Brasil 

com condições de vida mais dignas para todas as pessoas” (FRANCO, 2018, p. 119), com 

justiça social para garantir ou tencionar objetivando diminuir as desigualdades sociais entre as 

classes. No imaginário do conflito de classes, muitas narrativas se constituíram das lutas sociais 

no país, a exemplo, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra14 (MST) e Movimento 

dos Trabalhadores Sem-Teto15 (MTST) com bandeiras de lutas que ameaça a propriedade 

privada e a ordem vigente. Em suma, cresceu exponencialmente nos últimos anos a adesão do 

público aos movimentos de rua em contestação e insatisfação política versus “corrupção”, 

mobilidade urbana, exclusão social e de pautas mais tradicionais, como as reformas agrária, 

política/estrutural e terceirização. “As questões territoriais na cidade ampliam as desigualdades 

em formas e condições muito elevadas”. (FRANCO, 2018, p. 122). 

Isto posto, nos faz refletir ainda que, tenha autores que abordem a questão do “fim da 

sociedade do trabalho” e, defendem concepções e afirmam que os conflitos não estão mais 

relacionados a sociabilidade do mundo do trabalho, mas atreladas as questões identitárias, 

subjetivas e culturais, e, se apoiam na política e na ideologia, como ponto de partida, para 

explicar os conflitos de classes, raça, gênero. É notório na literatura aqui, referida a constatação 

de que as relações sociais se concretizam pela a sociabilidade e com a centralidade dos conflitos 

das lutas de classes, apontado por Marx (2013), Engels (2010), Antunes (2009) e Amorim 

(2015). 

Dito isto, afirmamos segundo essa vasta literatura, não houve a superação da sociedade 

de classes, apesar das transformações societárias, o capitalismo ainda não ruiu, portanto, 

permanecemos no modo de produção capitalista e o trabalho continua central na acumulação 

desse sistema econômico, embora, as relações sociais no mundo produtivo tenha incorporado 

                                                           
14 O MST está organizado em 24 estados nas cinco regiões do país. No total, são cerca de 350 mil famílias que 

conquistaram a terra por meio da luta e da organização dos trabalhadores rurais. Movimento dos Trabalhadores 

Rurais Sem Terra. Disponível em:<http://www.mst.org.br/quem-somos/> Acesso em: 3 abr. 2017. 
15 É um movimento que organiza trabalhadores urbanos a partir do local em que vivem: os bairros periféricos. O 

MTST atua nas periferias para fazer a luta por nossos direitos. Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto. 

Disponível em: <http://www.mtst.org/quem-somos/as-linhas-politicas-do-mtst/>. Acesso em: 3 abr. 2017. 
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outras modalidades de exploração, contudo, “o Século XXI apresenta, portanto, um cenário 

profundamente contraditório e agudamente crítico [...]” (ANTUNES, 2009, p. 54) para as 

“classes trabalhadoras”. 

Desse modo, concordamos com o referencial teórico marxista e acreditamos que as 

contribuições dos estudos sobre os Movimentos Sociais, apesar das controversas equivocadas 

no interior de algumas teorias, elas são importantes para auxiliar na compreensão da dimensão 

da organização dos grupos na luta anticapitalista, antirracista, anticolonialista, dentre tantas 

outas, bandeiras de lutas contra as estruturas sistêmica do capitalismo. 

 

A luta anticapitalista não deve caminhar separada da luta contra o machismo 

e a desigualdade social, contra o racismo e a desigualdade racial e ética, contra 

as diversas formas de segregação, desigualdade e preconceito. Ela deve reunir 

todos campos de batalha, orientados no curto prazo contra a forma especifica 

de desigualdade (para a emancipação política específica), e, no longo prazo 

contra a ordem burguesa, a sociedade de classes (para a emancipação 

humana). (MONTAÑO; DURIGUETTO, 2011, p. 132). 

 

Por fim, a partir desse espelho de lutas sociais e mobilizações, a “classe-que-vive-

do-trabalho” luta pela garantia de melhores condições de vida e trabalho, contra a desigualdade 

de raça, classe, gênero, opressão, discriminação, violências, pelo acesso à terra, moradia, 

educação, saúde, bens e serviços fundamentais a vida humana. Compreendemos que os 

Movimentos Sociais são relevantes na construção da luta de classes, todavia, a superação de 

toda forma de opressão e antagonismos de classes, se dará na construção da luta política e 

revolucionaria. 

No próximo item do texto, falaremos sobre os conceitos dos Movimentos Sociais. A 

proposta desse estudo é abordar as diferentes análises, sobretudo, os elementos concernentes as 

lutas de classes e suas contradições e, considerado por nós, como fundamental. 

 

2.3 MOVIMENTO SOCIAL: UMA EXPRESSÃO DAS LUTAS DE CLASSES 

 

No campo da sociologia, há uma capilaridade de correntes teóricas bastante 

significativa a respeito da categoria Movimentos Sociais, isto é, ocupando-se dos diversos 

estudos acerca da ação social, lutas sociais, bem como, das lutas de classes e da rebeldia das 

“classes trabalhadoras”, caracterizado por atuação, tanto na esfera da sociedade civil, mercado 

como, na esfera da produção. 
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Enquanto objeto de estudo Movimento Social, tem sido abordado por diversas 

perspectivas teóricas16, seu desdobramento recoloca no debate os questionamentos presentes na 

contemporaneidade, buscando respostas centrais não resolvidas na modernidade, muito 

embora, essas questões foram ressignificadas e, portanto, incorporou-se outros problemas, 

questões e demandas sociais. As últimas décadas do século XX, foram permeadas por muitos 

conflitos sociais, econômicos, políticos, culturais, dentre tantos outros. Acrescenta-se a esse 

cenário, novos desafios concernentes ao advento da reestruturação das forças produtivas, 

reorganização dos Estados-nação, flexibilização da economia em escala mundial, 

redimensionamento da divisão internacional do trabalho, bem como, o recrudescimento da 

criminalização das lutas sociais e aos pobres. 

Nessa mesma direção das transformações societárias, “as mobilizações coletivas 

ganharam escala global” (ALONSO, 2009, p. 49), ou seja, como indica Gohn (2014b, p. 8), 

“isto tudo levou a uma reestruturação das formas de organização e de protestos das ações 

coletivas e dos movimentos sociais nas últimas décadas”. O campo teórico sobre Movimentos 

Sociais emerge a partir dos “anos de 1970-1980, tendo sido considerado, por alguns analistas, 

como fonte de renovação nas ciências sociais e da forma de fazer política”. (GOHN, 2015, p. 

7). Em outra perspectiva, conforme Galvão (2011, p. 123), “os movimentos sociais são, de um 

lado, expressão das contradições de classes e, de outro, contribuem para a constituição das 

classes (já que elas se constituem na luta, não estão dadas automaticamente pela posição na 

estrutura produtiva)”. Assim, concomitantemente os conflitos socais se expressam no 

acirramento do conflito das lutas de classes, intrínseco à exploração e dominação capitalista. 

Para Amorim (2015, p. 96), cresce no país nas últimas décadas do século passado a 

adesão de “[...] “importação” [...] de teses europeias e estadunidenses que se fundamentam na 

relevância dos serviços e dos atores políticos presentes na sociedade civil em função da 

estagnação da indústria e da redução” do trabalho fabril nos países centrais, para além disso, 

esses estudos apontam o “fim das classes sociais” e a ausência do significado da identidade de 

classe na contemporaneidade. Nas palavras de Carlos Montaño e Maria Lúcia Duriguetto (2011, 

p. 264), os movimentos sociais “[...] aparecem como “possibilidade” às lutas sindicais, “[...] ora 

como complemento, ora como alternativa, aos movimentos de classe tradicionais e aos partidos 

políticos de esquerda, inspirados em diversos processos revolucionários e em variadas 

revoltas”. 

                                                           
16 Das perspectivas teóricas destacam-se dentre elas: “provenientes do marxismo, dos novos movimentos sociais, 

e da teoria da mobilização de recursos e da mobilização política, levou, na América Latina, a outros 

desdobramentos, [...] teorias pós-coloniais [...]”. (GOHN, 2014b, p. 7). 
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Segundo as ponderações dos atores, esse “complemento e alternativa” apresenta vários 

fatores que impulsionaram o crescimento dos chamados “novos movimentos sociais” como um 

movimento mundial17 e, destacam ainda, o “novo limite da conflitividade” ocasionado pelos 

processos de fluxos e refluxos da luta do movimento operário. Todavia, as décadas de 1970-

1980, representam uma conformação da luta operária, representada pelo “movimento operário, 

sindical e partidário”, tem como marco histórico indicadores de mobilização operária e popular, 

sobretudo, um quantitativo bastante expressivo de deflagração de greves no ABC paulista, 

como ressalta Sader (1988), Mattos (2014) e Amorim (2015). 

Notoriamente, há uma tendência bastante expressiva no aparecimento da literatura 

brasileira sobre Movimentos Sociais, orientados pelas teorias europeia e norte-americana. 

Nesse sentido como aponta Amorim (2015, p. 96-97), esses estudos indicam as lutas socais 

como sendo “[...] expressões da luta concreta que seriam consideradas, [...], parte de [...] 

“movimentos sociais tradicionais”, oriundos de uma fase ultrapassada ou, [...] de superação, de 

sociedades chamadas industriais”. Segundo essas lentes teóricas o “trabalho” não seria mais 

estruturante e nem central na dinâmica social, no entanto, propõe uma nova esfera de disputa 

para os conflitos sociais. Contudo, a década de 1990 demarca ao mesmo tempo, a inflexão das 

lutas sindicais e suas expressões lastreadas pela tradição marxista, delimita ainda, os conflitos, 

disputas de projetos societários e o aprofundamento do acirramento das lutas de classes, 

reverberando para fora do mundo da produção. Nesse sentido, torna-se influente teses que se 

constituíram como hegemônicas e “dominantes no “campo”, [...] forjadas em oposição ao 

marxismo, buscando negar a relevância da dimensão de classe e a centralidade da luta de classes 

[...]”. (GALVÃO, 2011 p. 7-8). 

Em contrapartida, a teoria acionalista e a pós-moderna aparecem como alternativa para 

explicar as transformações societárias advindas da crise do padrão “fordista-keynesiano” e, os 

conflitos sociais estariam deslocados do mundo do trabalho e teria como arena política a 

sociedade civil18. Todavia, essas reflexões especulam e ponderam “[...] que ocorre uma erosão 

da identidade de classe configurada na unidade ampla dos trabalhadores, predominando novas 

                                                           
17 Nesse sentido a eclosão dos “novos movimentos sociais”, evidencia-se “como o movimento mundial de protesto 

contra a guerra dos Estados Unidos no Vietnã, o Maio de 1968, os movimentos ecológicos, urbanos, 

antinucleares, feministas, dos homossexuais, pelos direitos civis dos negros nos Estados Unidos” (MONTAÑO; 

DURIGUETTO, 2011, p. 265), dentre tantos outros, configura um limite ou um contraponto a luta da classe 

operária. 
18 Na concepção pós-moderna “[...] caracteriza a “sociedade civil” como um campo aberto para escolhas pessoais, 

tanto de padrões de consumo quanto de estilos de vida”. Identidades sociais múltiplas geram relações e 

experiências diversa, o que tornaria a sociedade civil um campo fragmentado e diverso de ações sociais, porém, 

distante da contradição capital/trabalho, fundada e fundante na/da esfera econômica”. (MONTAÑO; 

DURIGUETTO, 2011, p. 322).   
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identidades de acordo com novos e múltiplos interesses, sempre parciais, e não mais 

universais”. (RIBEIRO, 2014, p. 102). Observa-se, que “as classes sociais são substituídas, [...] 

pela pluralidade de sujeitos coletivos, concebidos a partir dos significados contidos em sua 

pratica social, dos sentidos do seu existir, do seu imaginário e identidade cultural”. 

(MONTAÑO; DURIGUETTO, 2011, p. 331). 

O escopo descrito acima, ressalta a importância de evidenciar as concepções, que 

teoriza a respeito dos Movimentos Sociais e as diversas formas de organização das “classes 

trabalhadoras”, no âmbito da contradição das lutas de classes na sociedade capitalista. É 

possível afirmar que, os conflitos sociais estão intrinsicamente relacionados a essa 

superestrutura, sendo os “Movimentos Sociais” uma das expressões das lutas de classes. 

Contudo, as “classes trabalhadoras” na sua condição de espoliadas, lutam contra a dominação, 

submissão e opressões, todavia, muitos foram os movimentos de contestação e revolta que 

ocorreram em sociedades, como o Brasil. (SADER, 1988; FONTES, 2008; MONTAÑO; 

DURIGUETTO, 2011; GALVÃO, 2011; MATTOS 2014; ANTUNES, 2002). 

Uma sociedade extremamente desigual/classista, marcada pelo racismo estrutural, pela 

divisão sexual e racial do trabalho, dentre tantos outros elementos fundamentais estruturante, 

destaca-se ainda, a sua condição de periferia na dinâmica do capital globalizado. Sobretudo, 

com altos níveis de exploração, precarização, espoliação e desregulamentação dos direitos do 

trabalho, sobrepujada pela força do “Estado burguês” em defesa dos interesses do capital 

flexível. Nesse contexto, reiteramos que, as manifestações das lutas de classes, apresentam-se, 

articuladas no interior da correlação de forças do antagonismo das relações de produção entre 

capital e trabalho na constituição da totalidade da vida social. 

Nos debates sobre Movimentos Sociais podemos encontrar variadas definições, um 

conjunto diverso de abordagens, múltiplos movimentos “policlassistas” e heterogêneo e, apesar 

de muito difuso, esse campo teórico ocupa um lugar de destaque na sociologia brasileira. Como, 

defende Galvão (2011), embasado na tradição marxista o conceito de classe é apontado por ela 

no sentido mais amplo, abarcando todas as frações de classes da sociedade. Nessa perspectiva, 

considera que, “como as classes não são homogêneas, os movimentos também não o são, nem 

do ponto de vista de sua composição, nem de suas demandas”. (GALVÃO, 2011, p. 113). Para 

refletir e apresentar os contornos fundamentais de modo dialético, sistematizamos essa parte do 

trabalho, a partir de três correntes teóricas – “a histórico-estrutural, a culturalista-identitária e a 

institucional/organizacional-comportamentalista”. (GOHN, 2014a, p. 27). 

Contudo, diferentemente da análise de Gohn (2014a), Montaño e Duriguetto (2011) 

estrutura o estudo segundo as abordagens culturalistas dos “NMS”, afirmam decorrem pelo 
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“caráter tardio dessas análises tornou-se praticamente imperceptíveis as distinções entre a teoria 

acionalista e a compressão pós-moderna sobre a sociedade civil e [...] os movimentos sociais, 

[...]”. (MONTAÑO; DURIGUETTO, 2011, p. 331). Porém, segundo os autores, essas 

abordagens incorporaram-se numa fusão “culturalista”. Todavia, para sistematizar nossa 

concepção iremos adotar nesse trabalho, as três correntes teóricas conforme Gohn (2014a) as 

nomeia, que irá auxiliar na categorização do estudo no próximo capitulo, a respeito das 

principais correntes analítica dos Movimentos Sociais na literatura nacional. 

Antes de abordarmos a categoria Movimentos Sociais, é importante que tenhamos a 

noção sobre seu conceito, em seguida, faremos a exposição da síntese dessas matrizes que 

dialoga e teoriza sobre Movimentos Sociais. Essa reflexão nos leva também, a conhecer como, 

e, se aparece na construção do debate teórico a centralidade de classes e, se as lutas de classes 

constituí ou não a centralidade dessa discussão, e como o debate teórico de classes sociais 

atravessa os conflitos na atualidade? Ou ainda, como a relação de lutas de classes e Movimento 

Social dialogam? 

Dito isto, Montaño e Duriguetto (2011, p. 264), sintetizam o conceito Movimento 

Social e entendem que, 

 

[...] um “movimento social” caracteriza uma organização, com relativo grau 

de formalidade e de estabilidade, que não se reduz a uma dada atividade ou 

mobilização. [..], é conformado pelos próprios sujeitos portadores de certa 

identidade/necessidade/reivindicação/pertencimento de classe, que se 

mobilizam por respostas ou para enfrentar tais questões – o movimento social 

constitui-se pelos próprios envolvidos diretamente na questão. 

 

Por conseguinte, as análises dos autores trazem nuanças importantes ancoradas no 

referencial teórico da tradição marxista. Apresentam o repertório e as matrizes de perfis 

ideológico-político, que difere e contestam a vertente marxista, colocando em questão o projeto 

societário universal e revolucionário representado pelas “tradicionais” “classes trabalhadoras”, 

e assim, reiteram também, uma abordagem que aponta os equívocos e as contribuições dessas 

correntes. Não obstante, destacam o aporte teórico relacionado a grande relevância das lutas 

travadas pelas lutas de classes (movimento sindical) e pelos Novos Movimentos Sociais 

referido, ora como alternativo, ora como complementar as lutas de classes no processo de 

sociabilidade. 

Para tal, os autores tecem críticas a essas teorizações e ressalta – “é valorizado, nessas 

abordagens, os processos sociais relacionados à dinâmica interna das manifestações coletivas 

[...]” (MONTAÑO; DURIGUETTO, 2011, p. 331), ou seja, consideram como significativas as 
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“lutas microscópicas e fragmentárias” desconectada da relação das condições e “contradições 

de classes”. Nesse sentido, as tendências inclinam para as análises assentadas na conjectura da 

esfera da sociedade civil, depreciando segundo os autores, a “esfera estatal e o mercado” 

historicamente antagônico e estrutural. 

Em outra direção dessas análises simplistas, Andréia Galvão (2011), indica que o 

direcionamento teórico marxista viabiliza o olhar dialético para a relação contraditória de 

classes e dos movimentos sociais. Para Sader (1988), Movimentos Sociais consistem numa 

configuração peculiar que delineiam as condições práticas coletivas. “Nesse sentido, 

movimentos sociais operam cortes e combinações de classe, configurações e cruzamentos que 

não estavam dados previamente”. (SADER, 1988, p. 48). Nesse contexto, o autor descreve as 

lutas ocorridas no ABC paulista, evidenciando a luta operária e popular na década de 1980, em 

defesa dos direitos e contestação à ordem estabelecida. 

O seguinte conceito é também, descrito por Gohn (1997), sugere que os Movimentos 

Sociais se organizam na “contracorrente das relações de dominação-subordinação” produzida 

pelos conflitos sociais. Para Gohn (1997), Movimento Social se caracteriza de forma ampliada 

e restrito, nesse entendimento, destaca que, a luta social é cíclica e, é delineada pela dinâmica 

dos conflitos sociais, assim como, pelas condições e conjunturas históricas. Sobretudo 

argumenta que, nem toda luta social, necessariamente depende ou, são por “determinações 

econômica em última instância”. Todavia, o Movimento Social representa uma das “formas 

possíveis de mudança e de transformação social”, discorre que, 

 

[...] são ações sociopolíticas construídas por atores sociais coletivos 

pertencentes a diferentes classes e camadas sociais, articuladas em certos 

cenários da conjuntura socioeconômica e política de um país, criando um 

campo de força social na sociedade civil”.  [...]. As ações desenvolve um 

processo social e político-cultural que cria uma identidade coletiva para o 

movimento, a partir dos interesses em comum. (GOHN, 1997, p. 252). 

 

Em seu trabalho, a autora descreve que as ações sociopolíticas se conformam, a partir 

dos interesses comuns dos indivíduos de diferentes classes, estabelecendo uma identidade 

coletiva para o movimento, desse modo, o movimento é configurado pela força de 

solidariedade, valores culturais e políticos partilhados pelo grupo social em espaços coletivos 

não governamentais. Sugere ainda, que os Movimentos Sociais, são capazes de promover 

inovação na esfera pública e privada delineando a luta política e, de modo geral, contribuí para 

a transformação da sociedade civil e política. 
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Entretanto, os Movimentos Sociais “poderá ser tanto progressista como conservador 

ou reacionário, dependendo das forças sociopolíticas a que estão articulados, em suas densas 

redes; e dos projetos políticos que constróem com suas ações” [sic]. (GOHN, 1997, p. 253). Ou 

ainda, “na maioria das vezes eles estão questionando estas estruturas e propondo novas formas 

de organização à sociedade política”. (GOHN, 2014b, p. 20). Sua contribuição é de grande 

relevância para o estudo analítico sobre Movimento Social, é uma pioneira nesse campo teórico 

e possui uma vasta literatura. A próxima fase desse texto propõe apresentar as correntes/eixo 

teórico que fundamentam o debate sobre Movimento Social. 

Seguindo aqui, a fecunda e clássica orientação marxiana, o primeiro eixo teórico se 

denomina como histórico-estrutural – “nas abordagens fundadas no paradigma marxista, até os 

anos de 1950, o conceito de movimento social sempre esteve associado ao de luta de classes e 

subordinado ao próprio conceito de classe, [...]”. (GOHN, 2014a, p. 28). Na tradição marxista 

o conceito de lutas de classes não é isolado, nem tão pouco deve ser concebido de modo restrito, 

contudo é abrangente e relacional19, unificando as lutas: sindical, econômica, política 

revolucionária, reivindicativa de superação as limitações que implicaram em um campo de 

disputa. (GALVÃO, 2011). Dessa forma, as extensões dos conflitos sociais “[...] não podem 

ser vistas como estanques, pois o caráter imediato das reivindicações dos dominados não as 

torna menos importantes, não impede que elas se vinculem a objetivos” (GALVÃO, 2011, p. 

115), bem mais abrangente, por demandas que atravesse as lutas macroestrutural. 

Concomitantemente a autora enfatiza, segundo o marxismo, que as lutas de classes e, 

por conseguinte, os Movimentos Sociais não constituem um processo linear, contudo, são 

articulados em consonância com as demandas das “classes trabalhadoras”, mesmo por questões 

imediatas e espontâneas, apesar disso, dispõem da capacidade de questionar as leis estruturais 

de interesses da classe dominante. Todavia, conforme descreve Engels (2010, p. 41), a respeito 

da “situação da classe operária é a base real e o ponto de partida de todos os movimentos sociais 

de nosso tempo porque ela é, simultaneamente, a expressão máxima e a mais visível 

manifestação” da adversidade e “mais pura miséria social” daquela sociedade. 

Evidentemente, não podemos perder de vista, o horizonte das lutas de classes que visa 

a emancipação humana, a transformação revolucionária20 e a superação da sociedade 

capitalista. Cuja concepção marxista, “revela os componentes destrutivos dessa forma social e 

                                                           
19 Conceito usado por Thompson, segundo “a classe acontece quando alguns homens, como resultado de 

experiências comum (herdadas ou partilhadas), sentem e articulam a identidade de seus interesses entre si, e contra 

outros homens cujos interesses diferem (e geralmente se opõe) dos seus”. (POPINIGIS, 2015, p. 166, apud 

THOMPSON, 1987, p. 10). 
20 Ver: MARX, Karl. Salário, preço e lucro. São Paulo: Global, 1987. 
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aponta para a necessidade da sua superação pela via de um processo revolucionário”. 

(RIBEIRO, 2014, p. 106). Todavia, como afirma Galvão (2011 apud MAX, 1987), expressa 

que não devemos desconsiderar a importância das lutas pelas melhorias das condições de vida 

e trabalho. Visto que, a partir da perspectiva do materialismo dialético as lutas de classes, nem 

tão pouco, o Movimento Social se constitui como estanques ou linear, mas se configuram de 

modo relacional, amplo e irrestrito. Com base nos estudos marxiano, Galvão (2011, p. 115) 

constata que, 

 

Marx propõe uma interação entre ambas as dimensões, pois, se a luta dos 

trabalhadores pode se limitar a questões imediatas, objetivando melhorar suas 

condições de vida sob o capitalismo, numa perspectiva de integração à ordem, 

ela também pode, dependendo da orientação político-ideológica de suas 

organizações, atingir interesses de classe da burguesia, articulando-se à luta 

pelo socialismo. 

 

Certamente, essa discussão nos leva ao que é pertinente e ao ponto crucial desse 

trabalho, reafirmando aqui, a dimensão da centralidade das classes fundamentais e suas frações 

de classes, orientada pelos conflitos e lutas de classes conectadas pela luta política, 

reivindicativa e/ou revolucionaria. Sobretudo, lembramos que, a rebeldia das “classes 

trabalhadoras” se confirma como uma das faces da “questão social”, sendo necessariamente 

atribuição da “classe-que-vive-do-trabalho” e das lutas interventivas e reivindicativa com 

objetivo de alcançar melhores possibilidades de sobrevivência das(os) trabalhadoras(os). 

Portanto, acrescentamos a partir do ponto de vista conceitual no campo marxista que, as lutas 

de classes e Movimento Social possui uma dimensão categórica relacional, histórico e com 

centralidade de lutas advindas da esfera da produção, das contradições de classes e, somente 

assim, podemos compreender sua dimensão atrelada as circunstâncias históricas, contraditórias 

e atravessado por conflitos entre capital e trabalho. 

Dito isto, apontamos segundo Galvão (2011, p. 110), a grande relevância 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 da 

dominação capitalistas”. Isto é, no contexto histórico desses conflitos a leitura que os marxistas 

fazem dessas abordagens nada mais é, que constatar as “[...] novas e diversas maneiras de 

manifestações da fundante contradição capital/trabalho, fundamento da chamada ‘questão 

social’, que se expressa das mais variadas formas [...]” (MONTAÑO; DURIGUETTO, 2011, 

p. 333-334), que os sujeitos enfrentam e lutam com múltiplas possibilidades na correlação de 

forças. 
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Cabe ressaltar ainda, que “a dinâmica entre as formas de manifestação dos “novos 

movimentos socais” deve servir como recurso para enriquecer os princípios emancipatórios e 

não para seu empobrecimento pelas premissas pós-moderna [...]”. (RIBEIRO, 2014, p. 115). 

Em vista disso, concordamos com a perspectiva teórica defendida pelos autores de tradição 

marxista, que tomam como referência e ponto de partida, as lutas de classes e sociais marcadas 

pelas relações sociais antagônicas e que contestam as estruturas econômicas e sociopolíticas do 

capitalismo, de modo coletivo e impulsionado pela força social, legitimada pelo desejo da 

mudança, emancipação e pela transformação social. 

De modo geral, podemos destacar também, os estudos que buscam no campo das 

ciências sociais, uma dimensão teórica que difere da compreensão teórica marxiana, a qual, 

“[...] foi construída a partir da crítica à abordagem clássica marxista e graças a ela desenvolveu-

se um intenso debate com o paradigma [...] norte-americano”. (GOHN, 1997, p. 120). Portanto, 

estas reflexões nos levam a segunda corrente teórica, as teses culturalista-identitária. Nomeada 

também, como as Teoria dos Novos Movimentos Sociais (TNMS), apresentam-se, segundo 

Gohn (1997, p. 120), 

 

Na corrente dos Novos Movimentos Sociais destacam-se três linhas: a 

hostórico-política de Clauss Offe, a psicossocial de Alberto Melucci, Laclau 

e Mouffe, e a acionalista de Alain Touraine, Laclau, Offe etc. sob o rótulo de 

neomarxistas. [...]. Desde de logo deve-se assinalar que existe um razoável 

grau de aproximação entre as correntes indicadas na abordagem neomarxista 

e grande diferenciação - e em alguns casos até mesmo oposição - entre as 

correntes acima agrupadas nos NMS. Assim, Touraine realiza uma análise 

macrossocietal e Melucci trabalha com estruturas micro. Offe utiliza 

categorias neomarxistas e critica as abordagens micro. Mas os três usam a 

terminologia Novos Movimentos Sociais. 

 

Evidentemente, essa perspectiva teórica tem conquistado um grande público no 

território da América Latina e influenciado vários trabalhos sobre os Movimentos Sociais, 

embora, esse campo de debate não seja hegemônico, mas tem contribuído de forma significativa 

na compreensão da constituição dos conflitos sociais pautado pelas questões identidária e 

culturalista. Não podemos negar a importância desse debate, nem tão pouco, refutar a riqueza 

e a pluralidade de análises teóricas articuladas, que tencionam as lutas classes e os conflitos 

sociais na contemporaneidade. Contudo, a concepção de Movimento Social segundo Montaño 

e Duriguetto (2011, p. 324), não deve “ser pensando e compreendido de forma desvinculada da 

produção e do consumo, das esferas política e econômica, e do Estado e do mercado”. Isto é, a 

concepção da TNMS está assenta na “sociedade civil e na dimensão cultural”, que 

necessariamente explica a centralidade dos conflitos sociais pela perspectiva da sociedade civil, 
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mercado e Estado, desse modo levando a organização dos movimentos e as ações sociais, que 

por si só, não são suficientes. 

Em todo caso “os NMS organizam-se de forma difusa, segmentada e descentralizada, 

ao contrário dos partidos de massa tradicionais, centralizados e burocratizados”. (GOHN, 1997, 

p. 128 apud JOHNTSON; LARAÑA; GUSFIELD,1994, p.  7-8). Outro elemento como já 

mencionado, são as concepções teóricas que abordam a “superação das sociedades chamadas 

industriais”. (CLAUS OFFE, 1989; ANDRÉ GORZ, 1982; ALAIN TOURAINE, 1969). Esses 

estudos se estruturam a partir da crítica a tradição marxista. Tal como, sugerem o esgotamento 

dos conflitos inerente ao trabalho, no entanto, não desconsidera as classes sociais do mesmo 

modo, evidenciam uma abordagem de que os “Novos Movimentos Sociais”, seriam suficientes 

para compreender e dá conta dos problemas da sociedade pós-moderna. Ou ainda, 

 

A teoria dos Novos Movimentos Sociais é ambígua - alguns partem de 

premissas totalmente distintas do marxismo (como Melucci), outros fazem 

uma ruptura na forma de abordagem, mas trabalham com as macroestruturas 

societais (caso de Touraine), outros ainda questionam a validade da utilização 

de alguns prognósticos realizados por Marx, argüindo pela necessidade de sua 

atualização - dando as transformações históricas -, sem negar a validade das 

categorias básicas (caso de Offe). (GOHN, 1997, p. 121). 

 

Não obstante, essas análises teóricas têm como âncora central o debate a partir das 

lutas identitárias, culturais e sob o modo de vida, fundamentado na crise da sociedade do 

trabalho, da produção, assim como, o trabalho não seria mais estruturante, nem lastreado sobre 

a identidade coletiva e individual na sociedade contemporânea, contudo, centrado nos sujeitos 

sociais. Todavia, segundo as análises de Amorim e Silva (2015), a respeito dessas concepções, 

alude que as teses sobre NMS destacam que, “a arena política se deslocaria de dentro das 

fábricas para a sociedade civil com base em reivindicações plurais que não tem vinculação 

direta com o trabalho, ou com a produção estrito senso”. (AMORIM; SILVA, 2015, p. 15-16). 

Apesar disso, essa arena política produziria sujeitos sociais e políticos externos ao mundo do 

trabalho. Isto é, [...] o novo sujeito que surge é um coletivo difuso, não-hierarquizado, em luta 

contra as discriminações de acesso aos bens da modernidade e, ao mesmo tempo, crítico de seus 

efeitos nocivos, a partir da fundamentação de suas ações em valores tradicionais, solidários, 

comunitários. (GOHN, 1997, p. 123). 

Em suma a TNMS ao longo prazo recebeu contribuições das abordagens, “[...] pós-

estruturalista e pós-moderna de cultura, centrando suas atenções nos discursos como expressões 

de práticas culturais”. (GOHN, 1997, p. 123). Essa configuração impulsionou o surgimento de 
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estudos que coloca como paradigma a negação, hostilidade e indiferença ao modelo 

organizativo e político-ideológico das “classes trabalhadoras” (sindicatos, partidos e o 

afastamento do marxismo ortodoxo). 

Colocando em questão, o conflito oriundo das desigualdades do trabalho e pelo mundo 

da produção, observa-se, que a TNMS recusam o direcionamento da ação coletiva, por meio, 

das lutas classes, da contradição capital e trabalho e a luta revolucionaria, como processo 

“possível” de mudança e de transformação social, mas evidencia outras categorias de lutas 

sociais, no universo cultural e identitários. Tende a ganhar relevo as ações sociais no campo 

imediatista, espontâneo e nos “micros espaços”. Evidentemente, os estudos sobre os Novos 

Movimentos se aplicam também, de acordo as análises de Gohn (2014b, p. 21-22), com “as 

categorias autonomia e identidade, [...], seguidas de outras como sociedade civil, cidadania, 

participação social, justiça social etc”. Mas, “tampouco visavam a revolução política, no sentido 

da tomada do poder de Estado”. (ALONSO, 2009, p. 51). 

Por fim, abordaremos a última e terceira categoria de análise, trata-se do eixo teórico 

institucional/organizacional-comportamentalista. Como se observa essa corrente nasce 

necessariamente nos Estados Unidos, mas se apresenta como tendência ultrapassando 

fronteiras, em especial na Europa. Disso decorre em novas linhas de pensamento sobre os 

movimentos sociais, a fim de explicar “as transformações políticas ocorridas na sociedade 

norte-americana nos anos 60 [...], a chamada teoria da Mobilização de Recursos (MR)” (GOHN, 

1997, p. 50), ou segundo Alonso (2009) Teoria de Mobilização de Recurso (TRM)21. De acordo 

Gohn (1997), essa linha teórica diverge das teorias clássicas de movimentos sociais a qual, 

buscavam explicar os movimentos de massa dos anos 20 e 30”, contudo, a MR aponta como 

insuficiente as abordagens tradicionais para interpretar as novas formas de ação coletiva do 

movimento pelos direitos civis nos Estados Unidos. 

Portanto, de acordo o estudo de Gohn (1997), a MR foi predominantemente 

hegemônica nos EUA, porém, no decorrer dos anos passou por mudanças no interior da teoria, 

ou seja, remodelou-se, e incorporou questões, problemas, críticas e demandas antes não 

comtemplados pelos Movimentos Sociais clássicos (anos 20 e 30). Contudo, sua base de 

fundamentação é proveniente das categorias econômicas usadas para compreender os 

Movimentos Sociais nesse contexto “[...], abordados como grupos de interesses. Enquanto tais 

são vistos como organizações e analisados sob a ótica da burocracia de uma instituição”. 

(GOHN, 1997, p. 51). Isto é, 

                                                           
21 TRM e RM confere a mesma corrente teórica, mas é mencionada de forma diferente pelas distintas autoras: 

Alonso (2009) e Gohn (1997). 
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Longe de emotiva, a decisão de agir seria ato de deliberação individual, 

resultado de cálculo racional entre benefícios e custos. Isto a TMR herdou de 

Olson. Mas a ação coletiva só se viabilizaria na presença de recursos materiais 

(financeiros e infraestrutura) e humanos (ativistas e apoiadores) e de 

organização, isto é, da coordenação entre indivíduos doutro modo avulsos. 

[...]. A TMR aplicou a sociologia das organizações ao seu objeto, definindo 

os movimentos sociais por analogia com uma firma. (ALONSO, 2009, p. 52). 

 

Ainda, conforme Gohn (2014a, p. 30), “a corrente institucional tem raízes nas teorias 

liberais dos séculos XVII e XVIII (Adam Smith, John Locke, J. S. Mill etc.), nos utilitaristas, 

na antropologia e na sociologia de [...] Parsons”. Os trabalhos e autores de referência e de 

destaque da MR, segundo Gohn (2014a, p. 30-31), são “Olson (1965), Oberschall (1973), 

Mayer e MacCarthy (1973, 1979), Gamson (1975), Snow (1986) e Charles Tilyy (1978)”. A 

partir dessas considerações, os autores procuram explicitar o conceito de Movimentos Sociais 

certamente, com base no enfoque econômico (GOHN, 1997) e a partir do paradigma 

comportamentalista, o qual, refere-se ao aspecto da institucionalização das práticas socais e 

delimita-se a atenção para os motivos que provocam os “ciclos de protesto que os movimentos 

constroem”. (GOHN, 1997). Segundo Alonso (2009, p. 53)  

 

A TMR, portanto, avalia os movimentos sociais igualando-os a um fenômeno 

social como outro qualquer, dotado das mesmas características que os partidos 

políticos, por exemplo. A explicação privilegia a racionalidade e a 

organização e nega relevo a ideologias e valores na conformação das 

mobilizações coletivas. 

 

Embora as manifestações coletivas se limitassem em identificar apenas as “causas”, a 

fim de esclarecer o processo de mobilização, evidentemente, “a teoria prima por uma análise 

conjuntural, sem vincular os movimentos a macroestruturas ou situá-los em processos de mais 

longo alcance”. (ALONSO, 2009, p. 53). Observa-se também, que essa corrente foi alvo de 

muitas críticas22, os autores apontam os equívocos e as lacunas devido ao enfoque aos interesses 

e valores meramente econômico, no interior da Teoria da Mobilização de Recurso. Nessa 

medida, indica-se ainda, a ênfase ao “utilitarismo e ao individualismo metodológicos”. (GOHN, 

1997). Nesse sentido, o campo teórico ganhou novo escopo que passou a “[...] enfatizar a 

estrutura das oportunidades políticas, o grau de organização dos grupos demandatários, e a se 

aplicar a análise cultural na interpretação dos discursos dos atores dos movimentos. (GOHN, 

1997, p. 70).  

                                                           
22 Autores como: Jean Cohen (1985), Margit Mayer (1992); Piven e Cloward (1992), e Cohen e Arato (1992); 

autores citados por Gohn (1997, p. 56-58).  
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Nesses termos, segundo a autora a TRM incorporou outras bases com a necessidade 

de superar as lacunas. Não por acaso, a partir dessas críticas a TMR tenta superar as lacunas a 

luz da mobilização política. Nota-se a partir das últimas décadas do século XX, a reformulação 

da TRM, delineado por outras categorias, então, diante disso, inaugura-se uma nova etapa no 

modelo norte-americano, destacando “elementos conceituais que preencham as lacunas 

existentes devido ao enfoque exclusivamente econômico da MR, ampliando assim seu campo 

explicativo”. (GOHN, 1997, p. 70). Nessa perspectiva, os conflitos sociais estavam orientados 

pela centralidade da cultura e nas identidades coletivas. Ganham tônica elementos como o 

ativismo, que passou a ser visto como fluxo contínuo de interação social, segundo Alonso 

(2009). 

Ainda segundo Alonso (2009), a TMR difere das outras duas, em relação ao 

“enquadramento macro-histórico” que norteiam a “Teoria do Processo Político (TPP) e a Teoria 

do Novos Movimentos Sociais (TNMS)”. Nesse sentido, “passou-se a enfatizar a estrutura das 

oportunidades políticas, o grau de organização dos grupos demandatários e a se aplicar a análise 

cultural na interpretação dos discursos dos atores dos movimentos” (GOHN, 1997, p. 70). 

Segundo essa perspectiva, foi possível agregar estudos de outros movimentos, abrangendo um 

leque maior da realidade concreta dos seus atores políticos. Seu escopo se diversificou e 

abarcou “novas” demandas e agendas dos movimentos na emergência da conjuntura política, 

cultual e das relações sociais, como descreve Gohn (1997, p. 70)  

 

Disto resultou que, enquanto a MR destacou os aspectos organizacionais, 

principalmente vinculados à lógica econômica que presidia às ações dos 

movimentos - tratados como uma organização formal -, a segunda etapa 

destacou o desenvolvimento do processo político, o campo da cultura foi 

reativado e a interpretação das ações coletivas foi enfocada com processo.  

 

Por fim, a Teoria do Processo Político (TPP) de acordo com Alonso (2009, p. 69), 

“privilegiou o ambiente macropolítico e incorporou a cultura na análise por meio do conceito 

de repertório, [...]”. Contudo, conforme os críticos da TRM e a TPP indicam que, essas correntes 

estão vinculadas, não havendo grandes divergências no interior do seu campo analítico, como 

aludido por Jean Cohen (1985), citado por Alonso (2009, p. 70-71), e sinaliza que a TRM e a 

TPP conservar-se “num único pacote, do “paradigma da mobilização de recursos”, e o 

contrapôs ao “paradigma orientado para a identidade”, [...]”. Assim do mesmo modo, Montaño 

e Duriguetto (2011, p. 330), fazem ponderações significativas a respeito das correntes de cunho 

acionalista e pós-moderna, afirmando que elas “parecem hoje estar fundidas num rearranjo 

“culturalista”.  
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Sumariamente, o debate teórico da  

 

[...] Teoria dos Novos Movimentos Sociais é ambígua - alguns partem de 

premissas totalmente distintas do marxismo (como Melucci), outros fazem 

uma ruptura na forma de abordagem, mas trabalham com as macroestruturas 

societais (caso de Touraine), outros ainda questionam a validade da utilização 

de alguns prognósticos realizados por Marx, argüindo pela necessidade de sua 

atualização - dando as transformações históricas -, sem negar a validade das 

categorias básicas (caso de Offe). (GOHN, 1997, p. 121). 

 

Por sua vez, segundo a autora tanto a TNMS, a TMR, bem como a TPP abarcam 

características peculiares no campo analítico, nessa direção, todas congregam da crítica 

hegemônica ao marxismo, contudo não rompem de fato com a base teórica do marxismo. Por 

outro lado, defendem argumentos motivados nas “contradições operadas na distribuição do 

mercado”, portanto, as ações se expressam a partir da sociedade civil, sendo o Estado alvo das 

demandas e pressões. Todavia, as contestações e reivindicações pautam “ao acesso ao consumo 

de bens e serviços”, e à defesa de direitos humanos, políticos e sociais. Ou ainda, as ações 

sociais seriam por meio da parceria com o Estado e a sociedade civil, considerando sobretudo, 

a ação social “compensatória” focalizada para a população de vulnerabilizados. (MONTAÑO; 

DURIGUETTO, 2011). 

Com isso, verificou-se, na esfera institucional a presença da “relação (de pressão) entre 

os movimentos sociais e o Estado, particularmente no campo das políticas públicas”, como 

observa Montaño e Duriguetto (2011, p. 332). Nota-se, evidentemente o papel do Estado na 

reorganização dos movimentos, contudo, pela autonomia e auto-organização da sociedade civil 

em parceria com as empresas/instituições/organizações. Não obstante, os Movimentos Sociais 

passaram articular-se, com “[...], (clara dependência e subalternidade das organizações sociais 

pelos organismos financiadores e pelos governos), [...] promovendo ou desenvolvendo ações 

altruístas, “solidárias” [...]” (MONTAÑO; DURIGUETTO, 2011, p. 340), de caráter 

filantrópico, voluntarista e de “autoajuda”. Isto é, ainda segundo Montaño e Duriguetto (2011, 

p. 306), “as ações desenvolvidas por organizações da sociedade civil, que assumem as funções 

de resposta às demandas sociais (antes de responsabilidade fundamentalmente do Estado) [...]”. 

Contudo, compete ao Estado estabelecer o ajuste estrutural, uma necessidade do 

grande capital de desregulamentar e liberalizar os mercados. Parte desse projeto neoliberal é o 

desmonte das políticas sociais garantidas durante o Estado de Bem-Estar social, privatizar o 

Estado e retomar a elevação da taxa de lucro. A dimensão dos impactos provocados por essas 
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mudanças, estão sobre a vida e trabalho das “classes trabalhadoras” e na organicidade das lutas 

de classes. 

Sob essa ótica, o movimento operário e sindical23, sobretudo no caso brasileiro durante 

essa década, preconizou uma atuação cada vez mais, dentro da institucionalidade, promovendo 

a ‘negociação’ como instrumento principal de luta. Cabe não perder de vista, que de um modo 

geral, houve um refluxo das lutas sociais nas últimas décadas, cuja exceção mais evidente 

talvez, seja dos Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) e o Movimento dos 

Trabalhadores Sem Teto (MTST). Entretanto, o problema precisa ser visto na gama 

diferenciada de suas causas, o que implica enfrentar os desafios políticos-organizativos mais 

amplo, do que tão somente, o reformismo dos líderes, como parece sugeri diversas análises. 

(DRUCK, 2006; COUTINHO, 2010; ANTUNES, 2011).  

Diferentemente das lutas histórico-estrutural e culturalista-identitária, se apresentaram 

no início do século XXI, a prevalência de organizações que direcionaram à defesa de políticas 

sociais setorizadas, bem como, os movimentos em prol da saúde pública; movimentos que 

pautam melhorias à educação; manifestações em defesa da previdência e assistência; 

movimentos por demandas da política habitacional; etc. Nesse cenário, as ONGs, associações 

comunitárias, sociedade de amigos do bairro, entidades assistenciais e filantrópicas, e 

laboratórios de projetos sociais de extensão universitárias, ocupam espaços institucionais de 

participação social que, não se configuram pelo conflito ao modelo econômico burguês, mas, a 

ele se adaptam. A problemática de grande relevância do debate culturalista se encontra aqui, 

“acaba assim por esvaziar essas “lutas sociais” de qualquer determinação econômica e das 

contradições e conflitos de classe, próprios da sociedade capitalista”. (MONTAÑO; 

DURIGUETTO, 2011, p. 346).  

De fato, ao estabelecer parcerias e espaços de diálogos entre o público e privado, tenta-

se, de resolver as expressões da “questão social” com ações setorializadas, sem questionar a 

estrutura capitalista desigual. Neste contexto, Gonh (2014c), indica como os Movimentos 

Sociais de contestação vem perdendo espaço para outras formas de associativismo, que 

contribuem para a manutenção e permanência do sistema econômico vigente. Por outro lado, 

como aponta Gonh (2014c, p. 11), “a maioria dessas ações tem dado voz e vez a novos sujeitos 

                                                           
23 “No entanto, as interpretações sobre o impacto político-ideológico de tal participação são controversas. 

Enquanto alguns autores destacam a ampliação do espaço político dos sindicatos, argumentando que a participação 

não compromete a autonomia sindical (Queiroz, 2007; Dulci, 2010; Lúcio, 2011), outros sustentam a perda de 

protagonismo político (Araújo; Oliveira, 2011) ou a cooptação do movimento sindical pelo governo (Druck, 2006; 

Coutinho, 2010; Antunes, 2011)”. (GALVÃO, 2014, p. 103).  
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sociopolíticos, historicamente excluídos das arenas de participação, tais como jovens”, isto é, 

trata-se, segundo a autora a emergência e ascensão dos jovens ocupando a “arena política”.  

Neste campo de abordagens destacamos algumas questões centrais, de um lado, as 

demandas sociais são postas como direitos, abrindo espaço à participação via ações cidadãs, de 

outro, há perdas principalmente de autonomia dos movimentos, e o estabelecimento de 

estruturas de controle social de cima para baixo, das políticas governamentais para os 

movimentos sociais. “O controle social se instaura, mas com sentido dado pelas políticas 

públicas, ainda que haja a participação cidadã no estabelecimento das normativas”. (GONH, 

2014c, p.54). Nas palavras, de Montaño e Duriguetto (2011, p. 334), se confirma a “expansão 

dos canais institucionais e extrainstitucionais de participação e consolidação de direitos [...] 

como o eixo da luta dos movimentos sociais pela ampliação da democracia e da cidadania”. 

As formas de organização descritas acima, não são as únicas que se expressam no 

cotidiano da vida social. Assim, nos marcos da tradição do pensamento marxista, a perspectiva 

de totalidade que, compreende a realidade social como a síntese de múltiplas determinações, 

permite uma apreensão crítica, acerca das relações sociais constituídas historicamente. A 

exemplo de Movimento Social, que contesta o sistema e desafia-o cotidianamente em suas 

ações, são os – MST, e o MTST, os quais assumem, como ação reivindicatória a ocupação de 

terras e vazios urbanos, como bandeira de lutas tradicionais das lutas de classes, bem como, a 

democratização do acesso à terra, a reforma agrária e a democratização do solo urbano, em 

detrimento da propriedade privada. 

Nesse caso, devemos nos projetar no imaginário histórico das conquistas sociais e nos 

articular para disputar os espaços de poder, os projetos societários e garantir na agenda política 

e econômica os interesses das “classes trabalhadoras”. Somente a partir das lutas de classes e 

dos Movimentos Sociais, há “possibilidades” de mudança na estrutura social. Conforme Gohn 

(1997, p. 248) “esta ação envolve um fazer – por meio de um conjunto de práticas sociais – e 

um pensar – por meio de um conjunto de ideias que motiva ou dá fundamento à ação”.  

Então, unicamente organizados e, a partir de ações articuladas das “classes 

trabalhadoras”, que se expressa na forma de revoltas e contestações contra as transformações 

societárias do capitalismo maduro. Sobretudo, incidindo na vida concreta, cultural e nas 

relações de trabalho dos sujeitos e, consequentemente poderemos construir reconstruir uma 

“saída”, por meio a luta política revolucionária, formação de base e da aproximação com os 

Movimentos, na tentativa de buscar a transformação da realidade concreta por um projeto 

societário com ideais de justiça e equidade, emancipatório e universal. 
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3 CAPÍTULO II – ESTUDO DAS ABORDAGENS TEÓRICAS DOS MOVIMENTOS 

SOCIAIS 

 

Neste capítulo apresentaremos as discussões acerca dos Movimentos Sociais na 

literatura brasileira, e analisaremos como a categoria classe social aparece na centralidade desse 

debate teórico. A proposta do estudo é abordar as diferentes análises, sobretudo, os elementos 

concernentes as lutas de classes e suas contradições e, considerado por nós, como fundamental 

para o debate sobre movimentos sociais. Importante ressaltar que apesar da diversidade de 

movimentos sociais existentes as pautas que demandam a organização são as mesmas, porém 

revelam distintos projetos, com as mais variadas estratégias de enfrentamento e teorias que os 

orientam (GUIMARÃES, 2015). A despeito, dos muitos movimentos, nota-se também, a 

disputa de espaço político no âmbito do Estado pela garantia e realização de política pública 

bem como, as disputas internas. Nesse contexto, trataremos de conhecer a produção cientifica 

e analisar como a categoria classe social dialoga com a temática Movimento Social na literatura 

brasileira. 

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO E METODOLOGIA  

 

Esse estudo trata-se, de uma revisão integrativa da literatura nacional sobre os 

movimentos sociais identificando a centralidade das lutas de classes no debate contemporâneo. 

Portanto, a revisão integrativa é um método que “[...] proporciona a síntese do conhecimento e 

a incorporação da aplicabilidade de resultados de estudos significativos na prática. [...] permite 

a inclusão de métodos diversos, [...]”. (SOUZA; SILVA; CARVALHO, 2010, p. 102). Nesse 

sentido, nos permite conhecer as principais abordagens teórico-metodológicas acerca dos 

movimentos sociais segundo os pressupostos do materialismo dialético. (GIL, 2008). Além 

disso, realizaremos a caracterização e sistematização da produção. Cabe mencionar, que 

adotamos como forma de categorização desta produção as principais correntes teóricas indicado 

por Gonh (2014a) e Alonso (2009).  

Conforme Alonso (2009, p. 51), “um novo fenômeno demandava nova explicação. Nos 

anos 1970, três famílias de teorias dos “movimentos sociais” se apresentaram. [...] Teoria de 

Mobilização de Recursos (TMR)”, bem como, a Teoria do Processo Político (TPP) e a Teoria 

dos Novos Movimentos Sociais (TNMS). Enquanto Gonh (2014a), aponta três correntes 

teóricas no campo do movimento sociais: Histórico-estrutural, Culturalista-identitária e a 

Institucional/organizacional-comportamentalista. Desse modo, tomamos como base central os 
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três eixos analíticos como norte nessa produção. Assim, foi realizado uma busca no dia 31 de 

outubro de 2018 na biblioteca eletrônica Scientific Electronic Library Online (SciELO), 

utilizando-se o descritor “movimentos sociais” e encontramos 211 artigos que tratava sobre 

essa temática, sobretudo, com objetivo de conhecer a produção teórica sobre os Movimentos 

Sociais no Brasil. Foram recuperado da base de dados da SciELO 190 artigos, nesse primeiro 

momento não foi estabelecido critérios de temporalidade nem delimitação da área de 

conhecimento. Em seguida usamos como critério de inclusão para a seleção os artigos 

publicados em português, artigos na íntegra e com o termo “movimentos sociais” no título, 

resumo ou nas palavras-chave e sem recorte de ano. 

Por conseguinte, foi realizado a leitura e a sistematização dos resumos selecionados, 

no total 190 trabalhos, buscando sintetizar a partir da definição dos conceitos e correntes 

teóricas que embasam esse referencial teórico. O objetivo da pesquisa é o detalhamento desses 

estudos identificando o ano de publicação, a região da produção, a instituição origem, bem 

como, o referencial teórico que os norteiam, os objetivos, a metodologia e os resultados desses 

trabalhos, a partir disso, utilizando uma matriz de análise (Apêndice A). No entanto, após leitura 

dos resumos selecionados percebemos que o volume dos artigos pesquisados foi bastante 

expressivo e, optamos por analisar os artigos dos últimos 5 anos, totalizando 59 dos 190 

pesquisados. conforme a figura 1. 

Das informações extraídas, verificamos que a discussão central abarca categorias 

diversas, significativamente complexas, amplas e heterogêneos acerca dos Tipos de 

movimentos e Teorias conceituais. Após o levantamento dessas informações quantitativas 

foram processadas para elaboração de novos quadros, gráficos e tabelas que apontem as 

características gerais desta produção cientifica. Por sua vez, os estudos foram agrupados 

segundo a categorização das principais correntes teóricas (ALONSO, 2009; GOHN, 2014a), 

isto é, indicamos quatro categorias de análise (tabela 1). 
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Figura 1 – Seleção dos artigos para análise  

______________________________________________________________________ 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Os (59) artigos selecionados foram lidos na íntegra, de modo a extrair um conjunto de 

informações acima citado. Conforme dados apresentados na (tabela 1), 44,07% apresentam-se 

no campo “Institucional/organizacional-comportamentalista”. Dos achados 33,90% abarca 

estudos da teoria “Culturalista-identitária”, com o número relativamente reduzido com apenas 

10,17% correspondem aos estudos da teoria analítica “Histórico-estrutural”, a qual iremos 

analisar para identificar no debate desses estudos, a centralidade de classes e lutas de classes. 

Os demais referem-se 10,17% trabalhos que não se enquadram, ou seja, não identificados com 

as correntes teóricas anteriormente descritos acima. Ressaltamos que, esses trabalhos foram 

publicados entre 2014 e 2018 (até o mês de outubro). 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

Tabela 1 – Distribuição dos trabalhos segundo as correntes teóricas 

Categoria de análise  Artigos 

 Nº % 

Institucional/organizacional-comportamentalista  26 44,07% 

Culturalista-identitária 21 35,59% 

Histórico-estrutural 6 10,17% 

Outros  6 10,17% 

Total 59 100% 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Entre a literatura analisada, constatamos que o maior número das publicações em 

periódicos indexados na SciELO se encontra na região Sudeste do país, com 55,93% da 

Data da busca 
31/10/2018

Base de dados

SciELO

Encontrados

211

Selecionados

190

Seleção final

59
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produção. Já na região Centro-Oeste verificou-se 18,64% empatando com a região Sul também 

com 18,64% das publicações. O Nordeste tem o menor percentual de artigos publicados, apenas 

5,08% sendo que, houve um artigo de região não identificada. Já as instituições de referência 

das(os) autoras(es) são bastante diversificadas, no entanto, ainda assim, a região Sudeste 

continua tendo o maior destaque na produção do conhecimento (gráfico 1). 

 
Gráfico 1 – Distribuição da produção teórico por região 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Um dos aspectos que é também, relevante é conhecer a produção do Serviço Social a 

respeito dessa temática, foi possível identificar 6 trabalhos que correspondem a área de atuação 

do Serviço Social, dentre esses 6, 4 tratam da abordagem do materialismo histórico e 2 

trabalham com a perspectiva teórica dos “novos movimentos socais”. São trabalhos importantes 

e, em sua maioria trazem as categorias marxiana de lutas de classes, ainda nessa dimensão, 

evidenciando movimentos sociais que lutam pelo acesso a terra, direito a cidade, abordando os 

instrumentos e as estratégias para o enfrentamento da criminalização das classes populares e a 

penalização dos pobres, há também, estudos que abordam as questões de ideologia de gênero 

nas políticas públicas e os direitos, liberdade e diversidade sexual. Portanto, cabe mencionar 

brevemente, alguns dos principais trabalhos, desse modo, foram organizados segundo três 

correntes teóricas que orientam essa produção e, em 04 categorias de análise. 

 

 

 

 

55,93%

18,64%

18,64%

5,08% 1,69%

Sudeste

Centro-Oeste

Sul
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3.2 PRINCIPAIS CATEGORIAS DE ANÁLISES 

 

Diante da vasta produção distribuída nessa corrente teórica 

institucional/organizacional-comportamentalista, nota-se, uma expressiva relevância de 

estudos com ênfase nas ações coletivas produzidas especialmente nos Estados Unidos e na 

Europa, são trabalhos que por vezes, priorizam tanto os conceitos, como os princípios das ações 

das coletivas, atribui-se, a esse campo alguns trabalhos descritivos a respeito das manifestações 

coletivas e de seus efeitos políticos. Em relação as teorias ou, o referencial que dialoga e orienta 

esses estudos, apontamos que, em sua grande maioria, se aproximam tanto das - Teoria da 

Mobilização de Recursos como, da Teoria do Processo Político (MCADAM; TARROW; 

TILLY, 2001; MELUCCI, 1966; ARATO; COHEN, 1992; SCHERER-WARREN, 1999). 

Trata-se de estudos que consideram a importância da ação dos sujeitos, os recursos, as 

estratégias e as táticas dos ciclos de protesto que os movimentos sociais constroem.  

Em grande parte, discutem e analisam as condições de oportunidades política e 

mobilização legal ou mobilização do direito e mobilizações do direito ou ativismo de direitos. 

Evidenciando a ampliação das fronteiras participativas no meio institucional mostrando ainda, 

as ambiguidades e contradições dessa relação, a exemplos: do movimento hip hop na cidade de 

Campinas nos anos de 1990 e início dos anos 2000 – o estudo analisa a trajetória do 

engajamento de jovens negros com as atividades partidárias e a relação com políticos 

profissionais. Ou ainda, a representação do movimento LGBT nas conferências nacionais na 

construção de estratégias políticas em torno dos “direitos LGBT no período das gestões de Lula 

e Dilma.   

Observa-se também estudos sobre os movimentos anti-barragens no Pará; movimentos 

dos direitos de proteção aos animais em São Paulo e Porto Alegre; movimento pelas questões 

e ideologias de gênero e pela diversidade e liberdade dos direitos sexuais; movimentos por 

moradia autogestionários na elaboração e implementação do Programa Minha Casa Minha Vida  

a União Nacional por Moradia Popular (UNMP) e dos advogados de movimentos populares 

desde, os contextos históricos do Brasil Imperial e atual, que influenciaram no campo jurídico 

uma disputa que o extrapola, por meio de aparatos políticos nas lutas políticas emancipatórias. 

São trabalhos que apontam como destaque os novos atores, com novas demandas que 

não se restringem ao mundo do trabalho/redistribuição e condições de vida, porém, estão 

relacionados a qualidade de vida que reivindicam a participação direta na ação política, além 

de teorizarem a respeito dos efeitos na ação coletiva na luta por reconhecimento e legitimidade 

do protesto social, sobretudo, os efeitos políticos na elaboração de políticas públicas, 
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especialmente durante o governo de Lula e Dilma. Os estudos analisam as lutas sociais e como 

elas estão constituídas na esfera pública, ponderando ainda, os movimentos constituídos em 

redes e associativismo que combinam sujeitos, organizações não governamentais, 

observatórios, coletivos, dentre outras organizações dispostas a financiar projetos sociais.  

No campo empírico Culturalista-identitária contém uma produção significativa, 

percebemos com os dados que é a segunda corrente mais trabalhada pelas(os) 

pesquisadoras(es), destacam-se, nesse campo a Teoria dos Novos Movimentos Sociais 

(TNMS). Revela-se trabalhos que evidenciam a emergência de “novos atores” sociais e “novas 

identidades”, apoiados em “novas” formas de organização mais descentralizadas, flexíveis, 

fluidas e participativa, assim como, estudos que abordam os conflitos sociais por “novas” 

demandas, questões e significados. Nota-se, uma procura pelos autores europeus e norte-

americanos, os principais autores trabalhados são: (GOFFMAN, 1986; MELUCCI, 2001; 

HABERMAS, 2004; TOURRAINE, 2006; FOUCAULT, 2013; MOUFFE, 2005; LACLAU, 

2005; FRASER, 1993; GOHN, 1997;), ainda aparece nesse campo empírico alguns outros 

autores que tem contribuído para o debate como (CASTELLS, 2001b; CHAUI, 1988; SADER, 

1988; SANTOS, 2010). 

Nesse contexto das experiências concretas, os trabalhos abordam a ação política dos 

movimentos urbanos e com ínfimo recorte dos movimentos rurais, tratam das questões como 

cidadania, valores e significados. Nota-se uma predominância de trabalhos que estudam os 

movimentos feministas no campo político, movimentos em defesa das liberdades sexuais e 

contra as opressões de gênero, como os movimentos sociais de mobilização e luta pelos direitos 

da população soropositiva em geral – Profilaxia Pré-Exposição (PrEP) no contexto do SUS, 

movimentos sociais para a elaboração de outros currículos: que fortaleçam a especificidade do 

direito à educação dos trabalhadores do campo, indígenas, quilombolas que abarque as 

concepções, os conhecimentos, as culturas e valores desses sujeitos. Os trabalhos levam em 

consideração as transformações discursivas dos movimentos, embates políticos atuais, 

indicando as novas ações no mundo político, disputas pelo reconhecimento de novas 

identidades internas. 

 Destaca-se também, o movimento de mulheres em Belo Horizonte a Marcha Mundial 

das Mulheres (MMM), ainda o Movimento dos Trabalhadores Desempregados (MTD), 

movimentos conta o racismo Negras Ativas (NA), o Grupo Cultural AfroReggae (GCAR) no 

Rio de Janeiro), por sua vez, são movimentos que lutam pelo reconhecimento do direito a 

diversidade sexual/ideologia de gênero/racial,  elencando a relevância dos diversos atores 

sociais, como trabalhadores rurais, boias-frias, mulheres, jovens e pequenos produtores rurais 
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que passaram a se organizar demonstrando resistência aos problemas decorrentes deste 

processo de modernização no mundo produção. Nesse sentido, os trabalhos abordam as novas 

questões e novos problemas sociais que envolve os interesses econômicos, políticos e culturais 

que agrava a pobreza e exclusão social. 

A abordagem que merece um detalhamento mais especifico é a histórico-estrutural, 

dessa forma, buscaremos conhecer como a categoria classe social dialoga com a temática 

Movimento Social e analisaremos a produção encontrada na literatura brasileira nos últimos 

cinco anos. Logo é interessante destacar que os trabalhos se situam, na tradição marxista, 

partem do pressuposto dos fenômenos históricos, da totalidade, da universalidade da ação 

política nas lutas de classes que se apresenta a partir da conformação das desigualdades sociais 

inerente ao modo de produção capitalista. 

Os trabalhos estão incluídos numa perspectiva marxiana, que abriga o conceito de 

classes, lutas de classes, consciência de classes e práxis política, situados no contexto dos 

avanços da acumulação capitalista Marx (1985, 1996, 1997, 2008). É importante observar o 

referencial teórico que embasa esses estudos, dos quais se destacam, além das obras de Marx e 

Engels, autores mais utilizados (MARX; ENGELS, 2006, 2008; GRAMSCI, 1978; IANNI, 

1986; MANDEL, 1990; COUTINHO, 1999; HARVEY, 2004; LUXEMBURGO, 2005; 

MÉSZÁROS, 2006; IASI, 2006, 2011; MARTINS, 2010; MARICATO, 2011; IAMAMOTO, 

2011;). Nesse eixo teórico, os estudos tratam dos processos sócio-históricos da penalização, 

criminalização das classes subalternas e de suas formas político-organizativas no contexto 

urbano e rural (DURIGUETTO, 2017; GUIMARÃES, 2015; FERRAZ, 2015; MONTEIRO, 

2017; ROSA; SILVA, 2015), evidenciando as ações e as estratégias de enfrentamento das 

classes subalternas contra as ofensivas do capital.  

Nessa perspectiva, os trabalhos apontam a importância do processo de constituição da 

consciência de classe dos indivíduos inseridos nos espaços coletivos, a  partir da compreensão 

da relação antagônica entre capital-trabalho e a construção da luta de classes na resistência de 

todas as formas de desigualdades, da criminalização da pobreza e dos movimentos sociais 

(acampamento Osvaldo de Oliveira (MST/RJ); a dinâmica da relação entre os diferentes papéis 

de uma mulher no seu processo de envolvimento em um movimento social de luta pela terra 

(MST/SP) na região de Ribeirão Preto; e o (MST/SP) na região de Ribeirão Preto e os 

movimentos populares urbanos).  

Notadamente, esses trabalhos cumprem o objetivo de estudar e compreender a 

conjuntura e o cenário político em que os movimentos sociais estão inseridos, evidencia nesse 

campo teórico as dimensões de classes e os conflitos sociais pautando as discussões que 
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demanda implementação de políticas públicas. Nessa direção, aborda as questões de gênero, de 

raça e de classes no contexto da educação, saúde, inserção social, do trabalho e renda, reforma 

agrária e habitação, pautando os enfrentamentos diários que são problematizados a fim 

reivindicar os espaços de poder e decisão política. 

No panorama dos estudos produzidos sobre a temática Movimentos sociais no Brasil, 

aparecem alguns trabalhos que não se enquadravam nas categorias acima delimitadas, isto é, 

com elementos pertencentes aos eixos teóricos descritos acima. Alguns desse estudos propõe 

uma teoria conceitual analítica do movimento social, outros analisam o debate e as estratégias 

políticas no campo dos movimentos sociais, discute também, a participação dos indivíduos nos 

movimentos e aponta novas táticas e teoria para construir outras saídas para o enfrentamento 

dos conflitos sociais, os autores ultimados são: (BEYER, 2006; PICCOLO; MENDES, 2013; 

CASTILHO; FIALHO, 2009; LÉVY, 1999). Nesse sentido, trata-se de estudos que aborda os 

seguintes movimentos: (Movimento da Educação do Campo, a partir da trajetória do Programa 

de Apoio às Licenciaturas em Educação do Campo (Procampo) no Brasil e no Estado do Pará; 

e movimento surdo em Pernambuco). 

 

3.3 MOVIMENTOS SOCIAIS UMA REFLEXÃO DE CLASSES 

 

Os seis trabalhos que se orientam segundo os pressupostos do materialismo dialético, 

foram produzidos por pesquisadoras(es) brasileiras(os), vinculadas(os) às universidades da 

região Sudeste, sobretudo, publicados em periódicos da área de ciências humanas e sociais entre 

o período de 2015 e 2018. Trata-se de pesquisas empíricas realizadas em assentamentos e 

acampamentos do MST e em comunidades urbanas da região Sul e Sudeste do país, 

empregando metodologias qualitativas, por meio de entrevistas, observação e análise 

documental. Dois desses trabalhos tem como autoras, profissionais na área da docência do curso 

de Serviço Social, dois por uma(um) aluna(o) da pós em Serviço Social, um na área de 

Psicologia e outro em Administração. 

Os trabalhos analisados revelam que os conflitos são inerente ao MPC, a medida em 

que as expressões da “questão social” se aprofunda intensifica as desigualdades sociais nas 

vidas das “classes trabalhadoras”, sejam elas das áreas periféricas, destituídas de serviços e de 

infraestrutura, ou ainda do meio rural que se expressa na concentração fundiária, na 

superexploração, na falta de acesso a direitos humanos e sociais básicos. Nessa direção, os 

trabalhos problematizam essas questões e ressaltam que o espaço urbano e o rural se constituem, 

também como um local importante nas lutas de classes, como aponta Guimaraes (2015).  
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Nesse sentido, destacam que a ação política dos movimentos urbanos e rurais passam 

a atuarem na luta pelo reconhecimento e garantia dos direitos fundamentais a vida humana, é 

nesse contexto, que a práxis política se caracteriza, como processo em constante movimento e 

transformação social das(os) militantes do movimento. Ou como ressalta Ferraz (2015), a 

consciência de classe é engendrada pela práxis coletiva, de fato, a autora apresenta no seu 

trabalho o processo da constituição da consciência que se desenvolve no processo de 

participação do MTD, desempregadas(os) que reivindicaram a implantação de Políticas 

Públicas de Geração de Trabalho e Renda, operado pelos desdobramentos contraditórios das 

práticas de trabalho nas periferias das cidades. 

Trata-se de estudos que tem como finalidade refletir a respeito da organização e da 

formação política em comunidades urbanos e rurais na contemporaneidade. Nesse contexto, o 

trabalho de Duriguetto (2017), evidencia o recrudescimento da penalização e criminalização 

das classes subalternas e de suas formas político-organizativas no contexto crise do capital e, 

afirma que são formas de violências e de controle social historicamente implemento pelo Estado 

burguês a fim manter a dominação sistêmica e estrutural capitalista.  

Os trabalhos tomaram como ponto de partida a tradição marxista que abriga a 

concepção de lutas de classes estruturado MPC proposto por Marx. Assim, identificamos a 

centralidade do debate sobre classes, lutas de classes e consciência de classes nesses trabalhos. 

Cabe ressaltar que o conceito de classe social aparece como central na literatura selecionada, 

ainda, demarcam a contraposição as correntes pós-moderna e pós-estrutural. Adotam os termos 

“militante”, “classe trabalhadora” e “classe subalterna” em alusão as(aos) trabalhadoras(es) 

participantes do movimento social em questão. Após a leitura detalhada e a sistematização de 

cada um desses artigos destacamos quatro eixos de análise que perpassam esses estudos e de 

nosso interesse: Como a categoria classe aparece, como é utilizada, a partir de qual 

compreensão? Quais autoras(es)? Quais conceitos trabalhados e dialogam com Movimentos 

Sociais?  

Nessa direção, os estudos analisados evidenciam a centralidade de classe, por sua vez, 

Ferraz (2015, p. 126) conceitua classe 

 

Diríamos, por conseguinte, que a classe é unidade sociológica privilegiada 

para se apreender os movimentos do ser social porque é irredutível ao 

indivíduo ou à sociedade (seja lá o que signifiquem essas noções [...]. O que 

não significa que classe seja absolutamente contingente. Ela também é um 

determinado tipo de mediação necessária devido às condições ontogenéticas 

da sociabilidade capitalista. 
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Por conseguinte, vários estudos definem o conceito de classe social, a partir das 

experiencias concretas do campo estudado. Nas palavras de Ferraz (2015) encontramos uma 

coerente afirmação, a qual compreende a dimensão de classe atrela a ontologia do ser social 

que compõe o movimento social, nesse sentido, o debate de classe e movimento social não pode 

estar dissociado das condições concretas socio-histórico, portanto, é relacional. Segundo 

Monteiro (2017, p. 268) essa relação “[...] inscreve-se na história da formação da classe 

trabalhadora como movimento social de classe, como instrumento de qualificação e avanço de 

suas batalhas”. E por meio dessas frentes de batalhas, que as “classes trabalhadoras” inseridas 

nos movimentos sociais, que se constituí a dimensão de consciência de classe, que se concretiza 

no espaço coletivo. 

De tal modo, “[...], a organização popular possibilita a esses sujeitos perceber origens 

e causas socioeconômicas e políticas para os problemas com os quais se deparam, embora 

muitas vezes esta não passe de uma consciência ainda fragmentada” (GUIMARÃES, 2015, p. 

733), isso pode estar relacionado com a forte influência das questões imediatas da vida concreta 

ou, dos entraves e desafios que se apresenta na luta. Contudo, como afirma Marx (2011, p. 25-

26) em O 18 de brumário de Luís Bonaparte 

 

Os homens fazem a sua própria história; contudo, não a fazem de livre e 

espontânea vontade, pois não são eles quem escolhem as circunstâncias sob 

as quais ela é feita, mas estas lhes foram transmitidas assim como se 

encontram. A tradição de todas as gerações passadas é como um pesadelo que 

comprime o cérebro dos vivos. E justamente quando parecem estar 

empenhados em transformar a si mesmos e as coisas, em criar algo nunca antes 

visto, exatamente nessas épocas de crise revolucionária, eles conjuram 

temerosamente a ajuda dos espíritos do passado, tomam emprestados os seus 

nomes, as suas palavras de ordem, o seu figurino, a fim de representar, com 

essa venerável roupagem tradicional e essa linguagem tomada de empréstimo, 

as novas cenas da história mundial.  

 

Podemos retirar dessa longa citação, elementos riquíssimos que se enquadra na história 

de lutas de classes no cenário brasileiro. Sabemos que, as condições sociais já estão dadas, e 

ainda que, as relações sejam contraditórias, antagônicas e limitadas para as “classes 

trabalhadoras” elas são necessárias para sua sobrevivência. Outra questão, que pode suscitar 

debate é a situação do Brasil, na condição de economia dependente e periférica no plano 

mundial, deve-se cumprir e responder as diversas regras econômicas dos países dominantes em 

relação a financeirização da política neoliberal. Desse modo, amplia as desigualdades sociais, 

a precarização e a redução do Estado na área social.  
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Para além disso, é exigido dos Estados-Nação uma legislação que criminalize os mais 

pobres e os movimentos de classes com a finalidade de intensificar a exploração e a dominação 

capitalista. Como se expressa nos dias atuais, “[...] ainda mais premente, na proporção em que 

diversas expressões da barbárie se manifestam acentuadamente e, nesse processo, a história 

transcorre, e nela a ação política dos movimentos vai se delineando”. (GUIMARÃES, 2015, p. 

742-743). 

Outro ponto bastante relevante que aparece nesta produção é a categoria consciência 

de classe. Nesse sentido, os trabalhos analisam a dimensão de ‘consciência de classe’ que 

requer um debate largo presente na filosofia e sociologia. Sabemos que esse caminho é bastante 

complexo e desafiador. Para tanto, os trabalhos de (FERRAZ, 2015; MONTEIRO, 2017) nos 

auxilia na compreensão analítica proposto nos estudos marxiano e na tradição marxista, 

contudo, todos esses trabalhos tratam de experiencias concretas vinculadas aos movimentos – 

urbano e rural. Diante disso, para Monteiro (2017, p. 267) afirma sobre a 

 

[...] compreensão de que os processos de formação política junto aos 

trabalhadores possuem o papel de interferir no movimento contínuo de 

formação da consciência, ou seja, nas formas de leitura do mundo que, sob o 

domínio da sociedade burguesa, fundada na exploração do trabalho e na 

propriedade privada, se apresentam de maneiras mistificadas a fim de garantir 

a sua reprodução. 

 

Observa-se, que a teoria marxista ancora esse debate e, por meio deste permite-nos um 

olhar crítico e dialético sobre a realidade social que, por vezes somos manipulados para se 

guiar pelas aparências imediatas e agir pela espontaneidade, sem lançar mão da crítica, ou se 

questionar para além, das aparências imediatas. Já Ferraz (2015) analisa a condição de 

“exclusão social” das(os) desempregadas(os) urbanas(os) e moradoras(es) das periferias da 

cidade do Rio Grande do Sul o Movimento dos Trabalhadores Desempregados (MTD), em sua 

maioria de mulheres. Nesse trabalho, a autora destaca que  

 

A (re)produção social, mesmo de uma consciência encapsulada na forma do 

“eu”, não tem outra maneira de se processar senão coletivamente. A 

consciência é relacional e por isso mesmo que está plenamente permeada pelas 

contradições e antagonismos típicos das relações sociais sob o 

sociometabolismo do capital. Por exemplo: a ética liberal-burguesa do 

trabalho e da mobilidade social, subjetivada afetivamente, acarreta uma 

situação em que o trabalhador enxerga na venda de sua força de trabalho a 

única possibilidade de deixar de fazer parte da classe trabalhadora. (FERRAZ, 

2015, p. 128). 
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Ainda conforme Ferraz (2015, p. 124), “o desenvolvimento das forças produtivas é um 

dos determinantes que constituiu o espaço social concreto onde os desempregados, apesar de 

trabalharem, percebem-se como excluídos”. E ao perceberem-se excluídos, inicia-se o processo 

da dimensão de consciência de “classe em si”, que se organizam em um movimento com a 

intencionalidade de negar a sociabilidade determinada pelas relações antagônica entre capital-

trabalho. Em tais circunstâncias de desmantelamento das forças produtivas, desregulamentação 

das conquistas sociais, criminalização dos pobres, privatização e redução do Estado burguês as 

“classes trabalhadoras” resistem contra a ordem e hegemonia burguesa. 

Nesses termos, a dimensão da constituição de “classe em si” e “classe para si” remete-

nos, aos estudos de Marx e Engels, que não apenas definiram o significativo processo da 

condição de classe, mas todo os níveis do MPC e de sua superação pela luta política dos 

trabalhadores. Nesse sentido, os trabalhos aqui analisados trazem essa dimensão, contudo, com 

suas peculiaridades. Nas palavras de Montaño e Duriguetto (2011, p. 98) a “condição social 

(classe em si) e organização para a luta (classe para si) representam uma relação dialética do 

desenvolvimento das classes [...]”. Desse modo, podemos chegar a uma conclusão, que os 

movimentos sociais são, portanto, constituídos pelas “classes trabalhadoras” que se organizam 

contra os retrocessos sociais, crise estrutural e garantias de direitos, e no processo de 

organização coletiva pode-se formar a consciência de “classe para si”. 

 Por sua vez, Monteiro (2017), discute em seu estudo as experiencias junto ao 

acampamento Osvaldo de Oliveira (MST/RJ) tendo em vista, as questões referentes aos 

processos político-formativos na construção da consciência crítica situada no contexto sócio-

histórico e de metamorfoses do trabalho. De maneira geral, podemos identificar características 

marcantes e estrutural do capitalismo que delineia o modo de vida das “classes trabalhadoras”. 

E que ao mesmo tempo, incidem na decisão ou, motivo da organização da luta conta o projeto 

burguês. 

Registra-se, portanto, nesses trabalhos os determinantes e os condicionantes sociais 

que leva à revelia dos marginalizados, isto é, as situações de desigualdades econômicas, sociais, 

sexual e racial provoca a subversão e a rebeldia das “classes trabalhadoras” no contexto 

histórico do capital. Em especial, o aprofundamento da expansão da acumulação capitalista 

constitui os condicionantes sociais, que germina e delineia as lutas de classes. De fato, é nesse 

contexto regressivo que aparecem os movimentos sociais e organizações progressista que, se 

opõem a propriedade privada e o avanço expansivo do capital. Nessa conjuntura, 
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Formas significativas de resistência das classes subalternas — por meio de 

organizações, movimentos sociais, coletivos e fóruns — foram criadas, 

especialmente a partir da década de 1980, na realidade brasileira em torno de 

demandas e políticas circunscritas no âmbito da chamada reforma urbana. 

(DURIGUETTO, 2017, p. 117). 

 

Como apontam os estudos é característico desse momento a variedade “[...] de 

insurgências que possuem um horizonte classista o investimento em processos de formação 

política e educação popular, com o objetivo de provocar a expansão e a qualificação do raio de 

suas ações”. (MONTEIRO, 2017, p. 270). As experiências e ações que forjam o 

desenvolvimento da consciência de classe não está dada e, nem tão pouco é natural, mas é um 

processo constituído, segundo as condições ideológica e concretas/imediatas atreladas ao modo 

de vida do ser social, determinam as possibilidades e elevação crítica da consciência de cada 

indivíduo, inserido nas relações de produção e no contexto de lutas de classes. Os estudos 

revelam ainda, que o processo de formação política das(os) militantes inseridos nos 

movimentos sociais se constituí juntos as bases 

 

Logo, para mobilizar para as lutas, o movimento necessita que seus militantes 

estejam cotidianamente trabalhando junto às bases e mostrando aos sujeitos 

os desafios e perspectivas das lutas. Trabalho de base, compreendido aqui 

como o desafio de despertar nos indivíduos o encanto pelo movimento 

político, com esperança na organização coletiva e na possibilidade de 

construção de ações políticas democráticas. 

Percebemos, assim, ser o trabalho de base visualizado pelos movimentos 

sociais como uma das melhores formas de comunicar às pessoas o projeto 

político e a concepção de mundo que orienta a ação do movimento. 

(GUIMARÃES, 2015, p. 728). 

 

Monteiro (2017), descreve as ações e experiências do projeto de extensão de formação 

política e cultural planejadas pelo programa Universidade Itinerante 2013, realizado junto 

as(aos) trabalhadoras(es) militantes do MST, o resultado desse estudo indica a evolução 

estratégica desse projeto de extensão. A autora ressalta a importância e a continuidade desse 

trabalho, sinaliza ainda, que as experiências foram articuladas junto ao movimento com 

metodologia construída no coletivo, como “oficinas de formação política, de educação popular 

em saúde e oficinas culturais, de teatro e capoeira, [...]. Toda a estrutura [...] foi pensada para 

potenciar processos organizativos já existentes [...]”. (MONTEIRO, 2017, p. 273-274).  

Os resultados sugerem, significativos ganhos pertinentes ao processo de 

transformação da realidade por parte dos segmentos subalternizados. Nota-se, que as(os) 

trabalhadoras(es) passaram a compreender que os conflitos relacionados a questão agrária não 

estão dissociados das dimensões da luta de classes. Mas é nesse contexto, que se esclarece que 
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as contradições e antagonismo é inerente ao modo de produção capitalista, e, a partir dessa 

compreensão fica mais elucidativo o processo da luta pela reforma agrária e o processo 

organizativo do movimento. 

No trabalho de Rosa e Silva (2015), os autores apresentam um estudo de caso, 

objetivando investigar a composição do processo evolutivo da dimensão política de uma 

integrante do (MST/SP). Portanto, trazem contribuições relevantes a acerca da experiência 

concreta da história de vida de uma militante, evidenciam “[...] o conhecimento de parte do 

contexto de vida de milhares de sujeitos brasileiros inseridos nos movimentos de luta pela terra 

e, consequentemente, para o entendimento situado dos processos de constituição da consciência 

política e da subjetivação no movimento social”. (ROSA; SILVA, 2015, p. 48). O estudo aborda 

os diferentes papéis exercido na esfera coletiva, bem como nas dimensões objetivas e subjetivas, 

cognitivas e afetivas da práxis política e seus efeitos tanto para o movimento, quanto para a 

militante. 

O estudo tem por base o materialismo dialético, as concepções de drama na teoria de 

Vigotski e a práxis política de Antônio Gramsci, com a finalidade de entender o engajamento 

“[...] no movimento social, não apenas como resultado linear do desenvolvimento de uma 

consciência política, mas como um movimento complexo que envolve as mais diversas esferas 

da subjetividade, assim como, as vivências concretas e a práxis em diferentes contextos. 

(ROSA; SILVA, 2015, p. 48). Tais articulações abordadas nesse estudo empírico, considera a 

experiência concreta da militante, bem como, as composições identitárias de (filha, esposa, 

mãe, trabalhadora) e suas implicações no engajamento imbricado a outras esferas da vida 

social (família e trabalho) da luta pela terra. Nota-se também, a partir da leitura embasado no 

materialismo dialético, os “aspectos de uma ação humana investida de um sentido 

transformador, tanto das relações sociais como da própria subjetividade”. (ROSA; SILVA, 

2015, p. 49) da militante. 

Em o Manifesto do partido comunista Marx e Engels (2008, p. 21) mencionam que “o 

proletariado percorre diversas etapas em seu desenvolvimento. Sua luta contra a burguesia 

começa com sua própria existência”. Portanto, podemos compreender segundo a teoria 

marxiana, que desde a acumulação primitiva a conformação das lutas de classes está 

historicamente determinada pelas leis estruturais e condições ideológica do sistema capitalista. 

Os trabalhos visam evidenciar a importância desse processo de formação política, e como esse 

processo se espraia na vida das “classes trabalhadoras”, remetendo ainda, o compromisso com 

o direcionamento para os horizontes da emancipação humana.  
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Nessa direção, os artigos estabelecem pontes de convergência na análise de conjuntura 

da crise do capitalismo, expressando-se, no contexto societário vigente e, como o 

aprofundamento tem “acirrado a mercantilização da vida social em todas as suas dimensões”. 

(MONTEIRO, 2017, p. 269). Por sua vez, Duriguetto (2017, p. 108-109) salienta em seu artigo, 

a dimensão das ofensivas do capital à sua crise que corrobora com um  

 

[...] cenário regressivo as medidas punitivas e repressivas estatais, que vêm 

assumindo uma crescente e contínua predominância na administração das 

desigualdades [...]. Essas desigualdades — resultantes da dinâmica 

contemporânea de acumulação do capital e das suas ofensivas explicitadas 

anteriormente — são disseminadas, tal qual no século XIX, como problemas 

de ordem individual e moral. É sob essa ideologia que se reveste a contenção 

e a administração pelo cárcere, pela assistencialização ou pelo extermínio 

dos “pobres”, dos desempregados, do precariado, [...]. 

 

Nessa perspectiva de disponíveis para o mercado as “classes trabalhadoras” estão 

determinantemente expostas a instabilidade do mercado, uma condição estrutural ao MPC. 

Desse modo, a autora enfatiza a relevância das formas de resistências que as “classes 

trabalhadoras” constitui ao longo processo de exploração escamoteada pelo capital. A grande 

maioria dos artigos apresenta a dificuldade das “classes trabalhadoras” no processo formativo 

político consequentemente, advinda da crise cíclica e estrutural da acumulação capitalista. 

Nesse sentido, Guimarães (2015, p. 722), ressalta que a classe trabalhadora vivencia no 

cotidiano a “existência a miséria gerada pelo capitalismo dependente, expressa na concentração 

fundiária, na superexploração, na falta de acesso a direitos humanos e sociais básicos, [...]”. 

Tais implicações, impacta no movimento continuo das lutas de classes e dificulta a 

elaboração de projetos alternativos para o futuro. Desse modo, propõe Monteiro (2017, p. 

270), ao “[...] enfatizar que as ofensivas burguesas dificultam, mas não anulam as possibilidades 

de subversão dos padrões de produção da consciência moldados para legitimar e perpetuar esse 

modo de vida”. Ainda nesse sentido, pauta a importância da formação política, da educação 

popular enquanto ‘trabalho de base’ e, como ele é central e crucial para os princípios 

organizativos e metabólico dos movimentos sociais. Em síntese os trabalhos revelam “que a 

luta e os espaços de formação vêm estimulando desconstruções de pré-conceitos, de verdades 

inquestionáveis, naturalizações e construção de outra forma de pensar, de ser e viver”. 

(MONTEIRO, 2017, p. 276). 

Confirmam-se então, a partir dos resultados, que a dimensão da conscientização de 

“classe em si” advém da internalização das relações sociais objetivas determinantes e, que 

podem ou, não transformar o ser social, reverberando no processo de “classe para si” constituída 
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pela orientação político-ideológica e pela mediação do coletivo nas lutas de classes. “É nesse 

sentido que os grupos operam como mediadores no movimento de totalização da consciência: 

da consciência individual rumo à constituição da consciência de classe”. (FERRAZ, 2015, p. 

130). Ou seja, o processo de concepção de consciência de classe é contínuo e, delineia a 

formação política das “classes trabalhadoras”. Cujo objetivo, a partir da dialética é desvelar a 

naturalização, as aparências imediatas e alienação da exploração na estrutura capitalista, 

objetivando questionar e problematizar as relações antagônicas.  

Outro ponto central que aparece na produção analisada é o contexto de crise estrutural 

que reverbera no processo organizativo das “classes trabalhadoras”, e, portanto, é 

significativamente desafiador, porém necessário. Os trabalhos em sua maioria, analisam as 

condições sócio-histórica do capitalismo e seus impactos regressivos nas lutas de classes, 

apontam as mais adversas dificuldades no mundo da produção, o esgotamento do Estado de 

Bem-estar social, bem como, de um cenário de redução do trabalho formal, desemprego 

estrutural e de criminalização das formas organizativas das classes subalternas. 

Nessa direção, os trabalhos evidenciam o recrudescimento das lutas de classes, como 

afirma Guimarães (2015, p. 725), “[...] nas últimas décadas, as transformações ocorridas no 

mundo do trabalho e na dinâmica de produção capitalista operaram alterações substantivas no 

seio da classe trabalhadora e produziram um cenário de inúmeras dificuldades para a 

organização política crítica e combativa”. Logo, o trabalho de Varela e Della Santa (2018) em 

particular, trata da maior revolução do século XX, ocorrida há 50 anos, em Maio de Junho de 

1968, teve lugar a maior greve geral da história da Europa.  

Esse trabalho é bastante pertinente ao trazer o panorama dos acontecimentos das lutas 

de classes do século XX. Assim, o Maio de 68 confirma a tamanha envergadura de articulação 

das “classes trabalhadoras”, ao “[...] contestar a acumulação capitalista e a propriedade privada, 

ocupando as fábricas, exercendo controlo operário sobre a produção, num país capitalista, 

avançado, com um regime de democracia burguesa”. [sic]. (VARELA; DELLA SANTA, 2018, 

p. 970). Esse episódio evidencia ainda, uma simbólica “ruptura” com as protoformas 

“tradicional” do movimento operário. Ao mesmo tempo, o estopim que levou as mobilizações 

das “classes trabalhadoras” representa, portanto, a metamorfose das lutas de classes e do mundo 

do trabalho, nessa conjuntura de crise social, sindicatos e partidos ressignificam-se no espaço 

eleitoral.  

Um outro elemento presente nesse panorama, é o protagonismo de lutas sociais no 

cenário mundial, no qual o movimento estudantil e da classe trabalhadora tiveram um lugar 

central de força e resistência contra o capitalismo avançado que atravessou além de tudo, os 
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limites territoriais. Nesse sentido, consideramos que os motivos dos protestos e greves no Maio 

de 68, está relacionado ao antagonismo de lutas de classes, e portanto, um movimento das 

“classes trabalhadoras” presente na resistência a ofensiva crise econômica de 1967.  “No 

mundo, o Maio de 68 representa uma época histórica marcada pelo protagonismo de lutas 

sociais que colocaram os "de baixo" no epicentro do processo histórico: Berkeley, Londres, 

México, Praga, Turim e Paris”. (VARELA; DELLA SANTA, 2018, p. 970). 

Nessa perspectiva, de retrocesso histórico o movimento estudantil e os trabalhadores 

de diversos seguimentos protagonizaram a luta contra as transformações no mundo do trabalho, 

redução dos direitos trabalhista, a política neoliberal, reivindicavam as liberdades e igualdade 

de gênero (retoma o debate das pautas feminista), a luta contra o racismo e segregação racial 

(EUA) e contra a guerra. Nasce nesse contexto, tantos outros movimentos, a exemplo do 

movimento ecológico, por outro lado, como ressalta os autores os resultados e as conquistas 

sociais foram muito pouco para a maior greve da história de um país acostumado a grandes 

greves. Ao recuperarem no imaginário da história das lutas de classes, aparece um outro 

fenômeno, colocado como ‘espelho e alternativo’ para a organização das tantas outras lutas 

sociais, que surgiram e emerge a partir desse horizonte dos movimentos sociais (em 

especialmente o movimento estudantil e o movimento anticapitalista no mundo), coletivos, 

ONGs, conselhos, fóruns e assembleias nacionais.  

Monteiro (2017) e Guimarães (2015) afirmam, que a crise estrutural afetou 

agudamente as bases representativas das “classes trabalhadoras”, a exemplo dos partidos e 

sindicatos. Nota-se a partir desses estudos, o deslocamento e a rejeição aos partido e sindicatos. 

Essa negação, portanto, pode estar relacionada aos principais mecanismos que desembocou no 

enfraquecimento das formas clássicas de resistência das “classes trabalhadoras” e alteraram 

substancialmente a correlação de forças entre capital-trabalho. (MATTOS, 2014; GALVÃO, 

2011).  

Notadamente a reorganização do mundo da produção aferiu “[...] alterações profundas, 

quer no plano econômico-objetivo da produção/reprodução das classes e suas relações quer no 

plano ideo-subjetivo do reconhecimento da pertença de classe”. (RIBEIRO, 2014, p. 108). 

Evidentemente repercutiu no processo de resistência à ofensividade contra as organizações e 

negociações política das(os) trabalhadoras(es) marcado pelo esgotamento do “pacto fordista-

keynesiano”, substituído pelo novo regime de acumulação flexível constituído pela política 

macroeconômica neoliberal, como apresentam Druck (2011) e Antunes (2002). Bem como, o 

aprofundamento da “[...] crise do bloco socialista, dos acontecimentos de Maio de 1968 e da 

eclosão [...] “Novos Movimentos Sociais” e seus limites políticos e ideológicos, [...], 
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possibilitou que a chamada “esquerda pós-moderna” ganhasse expressividade política no 

mundo”. (MONTAÑO; DURIGUETTO, 2011, p. 311). 

Isto é, pelo “[...] fracasso da perspectiva reformista [...] e revolucionaria (experiências 

do chamado socialismo real)” (RIBEIRO, 2014, p. 103), que corroboraram com as implicações 

aos limites atribuídos, as práticas organizativas das lutas das(os) trabalhadoras(es). Os estudos 

indicam que a negação/afastamento com as bases esquerdista (sindicatos e partidos) pode estar 

relacionado também, com a “[...] supervalorização dos ensinamentos da vanguarda do partido, 

a ponto de minimizar as necessidades e reivindicações concretas dos MS” (SANTOS, 1995, p. 

55 apud GUIMARÃES, 2015, p. 736), ou ainda,  “além de estar diretamente relacionada com 

a crise de representatividade dos partidos políticos da atualidade”. (GUIMARÃES, 2015, p. 

736). 

De fato, conforme os trabalhos, as formas clássicas que compunha importante papel 

“[...] na sociabilidade de luta desses sujeitos, nunca antes eles estiveram tão na defensiva ou 

deslegitimados socialmente”. (MONTEIRO, 2017, p. 269-270). O artigo de Guimaraes (2015), 

também converge nessa mesma direção, muito embora, os estudos reforcem a considerável e 

necessária presença das organizações de esquerda, na articulação da luta junto aos movimentos 

sociais das(os) trabalhadoras(es), contudo, essa configuração ganha novo escopo no final do 

século passado.  

Com as transformações na dinâmica da reprodução e produção das relações sociais 

engendrada no capitalismo mundializado, tudo fica mais complexo no processo organizativo 

das lutas de classes. Nesse atual contexto de recrudescimento das contradições e 

desdobramentos da questão social a criminalização da pobreza é a base central da classe 

dominante. (GUIMARÃES, 2015). Todavia, é possível construir a luta a partir “[...] das 

contradições reais vivenciadas pela classe trabalhadora que se constrói uma plataforma de 

mudanças e bandeiras de luta” (GUIMARÃES, 2015, p. 722), ainda segundo os estudos os 

movimentos sociais urbano e rural, são alternativas nos processos político-organizativos das 

lutas reivindicativas pelo reconhecimento e garantias sociais, representa também, uma saída 

para a transformação da realidade na conformação social. 

Por outro lado, como afirma Duriguetto (2017, p. 104), “a penalização e a 

criminalização das classes subalternas e de seus movimentos e organizações sociais não são 

fenômenos recentes ou novos” é uma manifestação histórica e orgânica ao desenvolvimento e 

expansão das relações das forças produtiva do capitalismo. Desde a conformação da sociedade 

brasileira, os instrumentos e mecanismos de controle permeiam as relações de dominação que 

o Estado exerce para conter e punir as “classes perigosas”. De modo que, contribuí para 
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intensificar e preservar a exploração e hegemonia do capital. Em contrapartida, os movimentos 

sociais organizados estiveram sempre presentes na história das lutas de classes, no 

enfrentamento da “questão social” e da ofensividade de crises do capital.  

Nessa direção, Duriguetto (2017) embasada na teoria social crítica, traz em seu 

trabalho elementos significativos a respeito das expressões punitivas e criminalização das 

chamadas “classes perigosas” na configuração da atual crise do capitalismo. Para além disso, 

destaca esse panorama de crise estrutural do sistema do capital ensaiada em 1970 e o 

esgotamento do binômio taylorismo-fordismo. Que por sua vez, acelera a concentração de 

monopólio dos grandes conglomerados do capital flexível, consequentemente aprofunda ainda 

mais, a modos primitivos e predatórios de exploração da força de trabalho, objetivando a 

centralização e concentração da riqueza socialmente produzida.  

Para saída da crise estrutural, retornada da valorização do capital e crescimento da taxa 

de lucro a estrutura capitalista mundializada aponta como medida a reestruturação das forças 

produtivas. Assim, os resultados ocasionaram com maior intensidade na inviabilização das 

formas de organização das “classes trabalhadoras”. Em relação ao Brasil, foi inaugurado na 

última década do século passado a cotrarreforma do Estado com a implementação do 

receituário das políticas de ajuste neoliberais. (ANTUNES, 2009; DRUCK, 2011; BEHRING, 

2003). Essas ações vêm se constituindo em todo cenário mundial, sendo revelada pelos diversos 

instrumentos de controle ideológico e de hipertrofia da ação repressiva do Estado burguês, que 

criminaliza os processos organizativos das “classes trabalhadoras” e penaliza pobreza. 

Desse modo, essas expressões se manifestam no encarceramento em massa dos não 

brancos, genocídio da juventude negra, e toda forma de violências aos mais pobres, mulheres, 

negros(as) dentre outras minorias. Como afirma Franco (2018, p. 118-119), da importância da 

ação política 

 

Para além de resistir, trata-se de ação fundamental alterar tal correlação de 

forças a nosso favor. [...] com enfrentamento às desigualdades, com políticas 

para construção de um Brasil com condições de vida mais dignas para todas 

as pessoas. [...]. Nesse caso, questões fundamentais, como o genocídio dos 

povos indígenas e da juventude negra, percebem-se limitadas para acumular 

políticas públicas e um arcabouço legal que possa superar tal situação. 

O governo ilegítimo, no entanto, dá mais força às elites políticas e econômicas 

que sempre estiveram no poder e reage às manifestações populares com forte 

repressão policial. 

 

Percebe-se a partir dessa afirmação, as múltiplas dimensões das violências 

institucional e estrutural que são orquestradas por legislação e ações do Estado, com a finalidade 
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de conservar a dominação das instituições financeiras internacionais e a burguesia nacional. 

Trata-se de país com larga desigualdades oriundas de uma estrutura patriarcal, racista e 

machista que perdura deste a escravidão, relações de subalternidade, criminalização e 

assistencialismo colocadas como referência para oprimir e explorar as(os) marginalizadas(os), 

discriminadas(os) e interditadas(os) por uma nação dos poderosos.  

O controle ideológico empregado pelo Estado burguês é bastante diversificado e 

criativo, operacionalizado pelas instituições estatais capitaneada que legaliza e legitima todas 

as formas coercitivas, repressivas e opressoras contra as “classes trabalhadoras”. “É nesse 

contexto de judicialização dos protestos sociais que surge a lei antiterrorismo, a qual emerge 

num contexto de retomada de grandes mobilizações de massas nas ruas” (DURIGUETTO, 

2017, p. 112), no século XXI. Ou ainda segundo a autora, ações de remoção forçada de 

moradores que habitam em áreas estratégicas de especulação imobiliária e em comunidades 

próximas às construções de megaeventos esportivos no Brasil (AMARAL et al., 2014), a 

exemplo das “[...] principalmente nas favelas ocupadas pelas Unidades de Política Pacificadora 

(UPPs) a partir de 2008. [...]. Assim, a política pública é transmutada em política de segurança 

pública”. (DURIGUETTO, 2017, p. 116). 

Desse modo é perceptível a constituição da resistência contra as desigualdades sociais, 

segundo os trabalhos, os movimentos sociais assumiram o protagonismo político, data, desde o 

século do XIX, que resistem contra os avanços da acumulação capitalista. Assim como, a 

organização dos trabalhadores contra exploração do capital não é algo recente, o caráter 

punitivo e repressor do Estado inicia-se, com o processo de formação social brasileiro, é  

 

“[...] marcadamente seletivo e classista, tendo sua base ideológica em 

determinadas “teorias científicas”, que afirmavam e difundiam que o crime é 

próprio dos estratos mais precarizados da sociedade, como as teorias racistas, 

das quais o darwinismo social e o movimento eugênico foram paradigmáticas. 

(DURIGUETTO, 2017, p. 106). 

 

A base ideológica e material que sustenta o organismo do capital, se desenvolve na 

dinâmica estrutural das crises cíclicas repressivas ou de expansão, que recupera-se pela extração 

intensiva da força de trabalho, desemprego estrutural ou ainda, pelo exército industrial de 

reserva ou superpopulação relativa, que são empregadas as “classes trabalhadoras” para 

manter as relações de produção e dominação burguesa. O estudo de Monteiro (2017, p. 270), 

argumenta sobre as experiências de formação política na particularidade do assentamento do 

(MST/RJ), conclui afirmando a potencialidade nas relações de articulação da luta a partir, do 

processo de conscientização e formação política dos sujeitos sociais, que se concretiza num 
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campo fértil das lutas de classes pela garantia de direitos sociais e da cidadania. É nesse contexto 

de acirramento de todas as formas de desigualdades, da criminalização da pobreza e dos 

movimentos sociais, que lutas se definem no enfrentamento rumo a ação política e pelo 

reconhecimento e garantia de direitos sociais. 

Vale lembrar que diante da crise estrutural apresentada nesse trabalho, buscamos 

problematizar o contexto das lutas de classes contra grandes ofensivas do capital, com objetivo 

de reafirmar os pressupostos das lutas sociais vinculadas as lutas das “classes trabalhadoras”. 

Não resta dúvidas, o domínio das lutas e a organização da luta política é um processo histórico, 

se concretiza no coletivo e com a unidade dos seres sociais inseridos nas relações concretas de 

desigualdades, opressão e exploração. Em suma, a consciência de classe é concebida pela ação 

coletiva. Desse modo, entendemos que as alianças e articulações políticas entre movimentos 

sociais, populares e classes com as entidades organizativas (partidos e sindicatos) são 

fundamentais, para pautar no horizonte o outro projeto societário mais justo e universal. 

Construir a luta anti-sistêmica, anticapitalista e antirracista são projetos históricos e de classes 

que podem se vincular a 

 

Um projeto profissional que pauta a liberdade como valor ético central, a 

defesa intransigente dos direitos humanos, a ampliação e consolidação da 

cidadania, entre outros, mas, sobretudo, que coloca a opção por um projeto 

profissional vinculado ao processo de construção de uma nova ordem 

societária, sem dominação, exploração de classe, etnia e gênero, não só pode 

como deve estar intimamente articulado àqueles sujeitos coletivos que 

constroem a resistência, as lutas e alternativas a esse modo de vida social. 

(MONTEIRO, 2017, p. 279). 

 

No contexto de lutas de classes e na contracorrente do projeto neoliberal o Projeto 

Ético-Político do Serviço Social visa fortalecer os interesses das “classes trabalhadoras”. Com 

base no espectro dos movimentos socias e das atuais mobilizações atuantes na cena política, 

considerando sobretudo, o compromisso assumido com a classe trabalhadora, o Serviço Social 

tenta contribuir com o debate sobre as possibilidades profissionais de atuação no campo das 

mais amplas formas de resistência e contestação aos constrangimentos inerente a expansão 

capitalista. Desse modo, os trabalhos de Monteiro (2017) e Duriguetto (2017) trazem 

contribuições importantes para o debate teórico sobre Movimentos Sociais na produção 

acadêmica na área do Serviço Social.  

Conforme revelam esses estudos há “[...] pouco investimento na produção acadêmica 

na área temática sobre os conflitos e movimentos sociais e também sobre a intervenção 

profissional nesse campo, [...]”. (MONTEIRO, 2017, p. 278). Dentre os trabalhos analisados, 
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quatro foram produzidos por profissionais e estudante de especialização na referida área. 

Todavia, somente dois apresentam a articulação do debate sobre Movimentos Sociais e a 

atuação do Serviço Social na constituição das lutas de classes. Duriguetto (2017), destaca 

algumas ações significativas de resistência das “classes trabalhadoras” no novo cenário que se 

inaugura, especialmente a partir da década de 1980, foram criados espaços de participação 

cidadã, no qual a disputa de classes se desdobram no contexto institucional visando a elaboração 

de políticas públicas que atendam as demandas por direitos sociais.  

 

Destacamos a constituição, em 1985, do Movimento Nacional pela Reforma 

Urbana — primeiro movimento de âmbito nacional relativo ao direito à cidade 

— que teve papel fundamental para a instituição, na Carta de 1988, de um 

capítulo sobre a política urbana; o Fórum Nacional de Reforma Urbana 

(FNRU), criado em 1987, que reúne diferentes movimentos e entidades, entre 

as quais o Conselho Federal de Serviço Social [...]. (DURIGUETTO, 2017, p. 

117). 

 

Com a expansão dos direitos sociais a partir da promulgação da Constituição Federal 

de 1988, legalidade das instituições democráticas e a burocratização do sistema político, 

aparece no cenário nacional na confluência mundial, nesse sentido, os espaços participativos e 

deliberativos podem contribuir com a elaboração de políticas públicas e redução as 

desigualdades manifestadas pelas expressões da “questão social”. O significado da luta junto a 

classe trabalhadora tem como norte romper com uma visão moralizante e individualizante das 

expressões das desigualdades sociais, nesse sentido, o trabalho profissional se norteia na 

contracorrente dos projetos conservadores. Mas também, foram colocados novos desafios para 

as(os) trabalhadoras(es) no contexto de crise estrutural. 

 

No que tange às políticas de ajuste neoliberais, destacamos as contrarreformas 

implementadas na área social, cujo foco é a redução dos recursos 

orçamentários que compõem o fundo público para as políticas sociais e o 

fortalecimento da expansão das relações contratuais mercantis na sua oferta. 

(DURIGUETTO, 2017, p. 108). 

 

E para fortalecer o Projeto Ético-Político em tempos de retrocessos sociais, políticos e 

econômico, os trabalhos de Duriguetto (2017), Monteiro (2017) e Guimarães (2015) são 

bússola orientadora, trazem experiencias concretas das lutas sociais levando em conta, a 

importância do processo interventivo juntos as “classes trabalhadoras”. Nesse contexto, “o 

Serviço Social é instigado a aprofundar reflexões e compromissos com a luta geral dos 

trabalhadores” (MONTEIRO, 2017, p. 266), uma relação necessária que articula atuação 



86 
 

profissional e movimentos sociais, com a perspectiva de reafirmar os princípios defendidos no 

Projeto Ético-Político e contribuir com as experiências concretas e político-organizativas da 

própria categoria profissional com a finalidade da defender o projeto societário mais justo e 

amplo, que unifique as lutas em direção das conquistas materiais e que, não perca do horizonte 

das lutas de classes, a revolução política objetivando romper com a estrutura societal capitalista 

e a emancipação humana. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente trabalho de conclusão de curso foi elaborado com a finalidade de conhecer 

a produção teórica acerca dos Movimentos Sociais na literatura brasileira, teve como objetivo 

identificar como a categoria classe social aparece na centralidade desse debate teórico. 

Abordamos neste trabalho as diferentes correntes teóricas a respeito dos Movimentos Sociais, 

sobretudo, os elementos concernentes as lutas de classes e suas contradições que perpassa o 

debate analítico sobre os Movimentos Sociais e, considerado por nós, como fundamental para 

discussão sobre Movimentos Sociais.  

Num primeiro momento explorou-se o conjunto dos estudos aqui analisados, observa-

se, que os trabalhos trazem em maior evidencia o conceito de classe, lutas de classes, 

consciência política e resistência as expressões das desigualdades “acentuadas pelas ofensivas 

do capital para recuperação dos processos de sua expansão e valorização”. (DURIGUETTO, 

2017, p. 105). Como já sinalizado, todos os trabalhos analisados apresentam a centralidade de 

classe e lutas de classes no debate sobre os Movimentos Sociais e assim, podemos concebe-los, 

como movimentos das “classes trabalhadoras”, nesse sentido, se confirma a perspectiva que 

Galvão (2011), destaca em seu trabalho. A autora tece contribuições fundamentais acerca da 

relação entre classes e movimentos sociais e, segundo essas contribuições podemos afirmar a 

discussão levantada aqui.  

Decerto, sustentamos nossa afirmação embasada no materialismo dialético, que nos 

permite compreender que ação coletiva é um processo que não está dissociado da estrutura do 

MPC, e, portanto, constitui e delineiam as lutas de classes. Por sua vez, entendemos que os 

Movimentos Sociais não estão a parte da sociedade capitalista e, por isso, são constituídos pelas 

relações de antagonismo, exploração e dominação de classe. Logo, é importante ressaltar que 

os movimentos são compostos por seres sociais que compõem as “classes trabalhadoras”, desse 

modo, os movimentos sociais de classe reivindicam melhores condições de vida e trabalho. 

Sendo assim, os conflitos que perpassam ou influenciam na organização do movimento são 

conflitos de classe. 

Um outro ponto que pode ser relevante nos trabalhos analisados é que carregam a 

preocupação e chamam atenção para a necessidade da unificação, tanto do seguimento da 

esquerda, bem como a articulação com esses segmentos. (MONTEIRO, 2017; GUIMARÃES, 

2015). Com a finalidade de construir a luta de classe mediante um projeto unificado das “classes 

trabalhadoras”, que evidencie as demandas da totalidade das(os) trabalhadoras(es).  
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Por outro lado, os trabalhos selecionados fora da perspectiva “histórico-estrutural” 

reúnem um conjunto de estudos teórico e revisão conceitual, análise de experiências concretas 

das ações/efeitos ou oportunidades políticas e tipos de movimentos, coletivos ou organizações 

vinculadas as articulações em disputas pela garantia do acesso à terra, moradia/direito a cidade, 

saúde, movimento pela educação popular/no campo, direito a cultura e a arte, ecológico, direitos 

dos animais, pelas questões e ideologias de gênero, pela diversidade e liberdade dos direitos 

sexuais. Como aponta Lavalle e Szwako (2015, p. 159) são teorizações “[...] a partir de 

diferentes enfoques e variadas instâncias empíricas – não necessariamente restritos à 

participação institucionalizada –, os quais têm enriquecido o debate e o feito avançar”. Nota-se 

que, a produção cientifica selecionada, em sua grande maioria, reivindicam a sociedade civil 

como plural e diversificada, nesse sentido, os conflitos sociais e as disputas política estão 

vinculados a sociedade civil, o mercado e ao Estado. Isto é, lutam contra as violações dos 

direitos humanos, pelo direito participativo das políticas públicas e acesso aos bens, serviços e 

consumo na sociedade moderna.  

Nessa perspectiva, os autores ressaltam que a potencialidade da identidade do 

movimento social se concretiza no reconhecimento da institucionalidade de suas ações coletivas 

como mediadores nas políticas públicas. Observa-se ainda, que a luta por direitos é processual 

e gradual, avançando via implementação das políticas e atuação participativa e fiscalizatório, 

através das inúmeras ações e redes cidadãs organizadas em fóruns, conselhos, câmaras, 

consórcios, ONGs em escala local, regional e nacional. (SHIMIZU et al., 2015). Essa 

configuração se ensaia, a partir do processo democrático com a promulgação da Constituição 

Federal de 1988, segundo os achados, ocorreu desde então, a ampliação das oportunidades de 

inserção dos ativistas na esfera institucional, isto é, as lutas sociais são importantes nesse 

processo da constituição da cidadania. (TRINDADE, 2018; CHAGURI; BASTOS, 2015).  

Todavia, podemos interpretar essas questões, como questões de classes a partir do 

materialismo histórico dialético, e por essa lente, é possível, portanto, entender que são 

demandas colocadas pelas desigualdades sociais, exploração e seus efeitos sobre as “classes 

trabalhadoras” na estrutura capitalista. Mas, compreendemos que suas bases teóricas são de 

vertentes pós-estruturalistas e pós-moderna e, assim, avaliam os processos das lutas sociais 

dissociado da centralidade de classes e das lutas de classes. 

Decerto, as “classes trabalhadoras” são protagonistas das conquistas e garantias sociais 

ocorrida ao longo processo a exemplo, do sufrágio universal, da legislação trabalhista e 

seguridade social que impactou profundamente a vida de milhões de pessoas. (TRINDADE, 

2018). No momento atual, os Movimentos Sociais são diversos e heterogêneos, lutam por 
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direitos sociais, por melhores condições de vida e trabalho, acesso a bens e serviços públicos, 

com também, pela mudança na política e pela transformação da ordem capitalista. Num 

contexto de ofensividade do capital globalizado, que se inaugurou no final das últimas décadas 

do século passado no bojo do processo de redemocratização e conquistas sociais do país, e que 

se estende no agora.  Contudo, os retrocessos políticos, econômicos e sociais ameaçam a 

sociabilidade concreta da vida das “classes trabalhadoras” e a democracia, ressaltamos que na 

atual conjuntura esse processo se intensificou 

Nesse contexto de crise social ressaltamos a importância da produção desse arcabouço 

teórico, que estuda a situação das classes populares, suas formas de lutas e organização contra 

o capitalismo selvagem. Evidenciando o processo de resistência e lutas que tencionam as forças 

sociais e institucionais e que coloca em contestação o projeto neoliberal. Nesse cenário, os 

movimentos sociais forjaram suas lutas na dinâmica do tecido social no contexto da América 

Latina, sabendo que, se faz necessário o debate das lutas de classes na totalidade dos 

movimentos sociais, e que é preciso reconhecer a partir do olhar dialético, que os movimentos 

sociais são sobretudo, movimentos das “classes trabalhadoras”.  

Os estudos trazem um arcabouço teórico riquíssimo, de deferentes natureza de análises 

e estudos acerta dos movimentos de mulheres, LGBT, pela reforma agrária rural e urbana, via 

campesina, antirracista, ecológico e ambiental, etc. Embora o panorama teórico, se constituiu 

predominantemente por estudos fora da tradição marxista, ainda assim, são relevantes na 

constituição dessa temática. Nessa perspectiva, compreende a dimensão de conjuntura política 

em que se insere na luta por direitos. Reafirmamos os objetivos desse trabalho considerando 

que, os movimentos sociais são expressão historicamente das lutas de classes, ora reivindicando 

direitos sociais, ora contestando as desigualdades e antagonismos do capitalismo.  
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