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RESUMO 
  
O trabalho discute alguns dos desafios que os movimentos 
sociais enfrentam no cotidiano de suas ações, e, traz 
elementos para o debate acerca da institucionalidade dos 
movimentos sociais e sua relação com o Estado. Para tanto, foi 
realizado uma pesquisa empírica e bibliográfica, dos 
Movimentos Sociais no Tocantins, priorizando as fontes e 
documentos do Fórum Estadual de Lutas dos Movimentos 
Sociais por Terra, Trabalho, Cidadania e Água.  A pesquisa 
focalizou suas análises no Movimento Nacional de Luta pela 
Moradia do Tocantins - MNLM e no Centro de Direitos 
Humanos de Palmas – CDHP e traz suas características e 
potencialidades. 
 
Palavras-chave: Movimentos Sociais. Institucionalidade e 
Estado mínimo.  
 
ABSTRACT 
 
The paper discusses some of the challenges that social 
movements face in their everyday actions, and brings elements 
to the debate about the institutions of social movements and 
their relationship with the state. For this, an empirical and 
bibliographical, Social Movements in Tocantins research was 
conducted, prioritizing the sources and documents of the State 
Forum of Social Movements Fight for Land, Labour, Citizenship 
and Water. The research focused their analysis on the National 
Movement of Struggle for Housing Tocantins - MNLM and 
Human Rights Center of Palmas - CDHP and brings its features 
and capabilities. 
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1 – APRESENTAÇÃO 

 

O trabalho ora apresentado pauta-se nos desafios que os movimentos sociais 

enfrentam no cotidiano de suas ações, e, traz elementos para o debate acerca da 

institucionalidade dos movimentos sociais e sua relação com o Estado. Para tanto, foi 

realizado uma pesquisa empírica e bibliográfica, dos Movimentos Sociais no Tocantins, 

priorizando as fontes e documentos do Fórum Estadual de Lutas dos Movimentos Sociais 

por Terra, Trabalho, Cidadania e Água.  A pesquisa focalizou suas análises no Movimento 

Nacional de Luta pela Moradia do Tocantins - MNLM e no Centro de Direitos Humanos de 

Palmas – CDHP e traz suas características e potencialidades. 

A presente pesquisa sistematiza o exame do estudo das estruturas participativas 

e a experiência de organização de luta do Centro de Direitos Humanos – CDHP e do 

Movimento Nacional de Luta pela Moradia – MNLM2, visando identificar como as instituições 

são reconhecidas pela materialidade de suas ações.  

Para tanto, recupera-se a conjuntura em que foram criados, assim com suas 

principais bandeiras de lutas e ações. Para realização da pesquisa empírica, delimitou-se a 

análise destes dois sujeitos coletivos componentes do Fórum Estadual de Lutas por Terra, 

Trabalho, Cidadania e Água do Tocantins3, a partir do mapeamento e caracterização dessas 

organizações sociais, do período em que foram criados e de suas lutas. E assim, analisa-se 

o processo histórico dos movimentos sociais e suas estratégias de organização na 

atualidade, a mudança na sua estrutura social, bem como a dialética dos movimentos 

sociais, sua institucionalidade e a relação  do Estado e Sociedade Civil. 

 

2. SUJEITOS EM CENA: A DIALÉTICA DO MOVIMENTO E INSTITUCIONALIDADE 

 

Estudar a temática dos movimentos sociais pressupõe compreender que se trata 

de uma questão complexa, o que sugere uma rigorosa investigação teórico-conceitual, dado 

às mediações e nexos que a constituem.  Observa-se que os movimentos sociais são 
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 A coleta de dados foi realizada em 2008, porém o debate foi ampliado no grupo de pesquisa GEPE-

ASJ-UFT na atualidade. 
3
Este Fórum é composto por Movimentos Sociais do estado do Tocantins que se reúnem todo mês na 

sede do Centro de Direitos Humanos em Palmas, para discutirem as bandeiras comuns e 
fortalecerem suas lutas. O Fórum Estadual de Lutas constitui-se em estratégia de luta dos 
movimentos sociais no Tocantins e de articulação com outros movimentos de defesa daquela região 
amazônica, para além do Estado. 
   

  

 



 

 

                  

necessários às transformações sociais; no entanto, vale problematizar o que representam 

estas transformações, e fortalecem quais projetos políticos?  

É neste campo contraditório, complexo e permeado por conflitos que os 

movimentos sociais se desenvolvem, articulam-se, organizam-se como defensores das 

questões expressas em bandeiras de lutas, que podem ser revolucionárias, reacionárias ou 

conservadoras, enfim, os movimentos sociais podem contribuir para que ocorram 

transformações societárias.  

Esse breve levantamento possibilitou reconhecer que o foco dos movimentos 

sociais estudados é direcionado para a defesa da cidadania e para o advento uma 

sociedade justa. Nesse sentido, atestam que é necessário o acesso dos cidadãos a todos os 

direitos civis, políticos, sociais, culturais, que para Viana (2003) compõem a cidadania 

ampliada que se trata da concretização de todos os direitos alcançados. Os direitos que 

foram adquiridos nos séculos XVIII, XIX e XX respectivamente, tornaram-se acontecimentos 

históricos, como grandes conquistas no campo da cidadania. Para assegurar os direitos 

sociais, esses movimentos lidam com a tensão, decorrente, historicamente, de sua natureza 

reivindicativa e processual e sua institucionalização.  

Diante dessa realidade pode-se observar que os movimentos sociais como 

afirma Ferreira (2004, p. 186), convivem sob a dialética, movimento social e 

institucionalidade, traduzida aqui pelo autor, como o processo da relação “de uma tensão 

permanente entre “movimento” e “instituição”.”, ou seja, encontra-se na conflitualidade entre 

o Estado4 e a Sociedade Civil, por meio de movimentos  que podem estar em uma:  

 

(...) passagem “de um estado (ou estatuto) de mera „serialidade‟, a um estado (ou 
estatuto) de „grupo constituído‟, mas de um grupo (…) que a si mesmo (e na acção) 
se apercebe, constitui e assume, simultaneamente como distinto da instituição e 
como portador, em face dela, de interesses, problemas e projectos. (Ferreira,  2004, 
p. 168). 

 

Ainda para este autor, as metamorfoses do Estado influenciaram diretamente na 

estrutura de organização dos movimentos sociais, que como estratégia, para participarem 

das decisões das políticas como no caso do controle social saíram  da serialidade, para 

tornarem-se grupo constituído.  

Nessa direção, os movimentos sociais, ao se tornarem grupo constituído, 

institucionalizam-se e passam a ser organização social. Conforme Castoriades apud Cruz 

(2005, p. 75), instituição: “é uma rede simbólica, socialmente sancionada, em que se 

combinam em proporções e em relações variáveis um componente funcional de um 

                                                 
 
 



 

 

                  

componente imaginário”. Não se trata, aqui, de dizer que as instituições são indeterminadas, 

ou confundir-se com a falta de autonomia ou de liberdade, mas de compreender que o “real 

e o racional” são construções de um processo histórico, carregado de objetivações. 

A relação dialética entre movimento social e institucionalidade aponta duas 

questões: por um lado a institucionalidade da organização social, com sua constituição e 

materialidade, numa sociedade regida pelas leis burocráticas, às quais, os movimentos, ao 

se organizarem, aderem com fins estratégicos de inserção no modelo de organização da 

sociedade; por outro lado, conforme discutido acima, a relação de movimento social e 

Estado, se estabelece num constante processo de conflito.  

A análise possibilita compreender o fenômeno ocorrido no Brasil na década de 

1980, quando os movimentos sociais passam a viver uma nova realidade com a abertura 

política. Os movimentos saem da clandestinidade e com a conquista da Constituição 

Federal, é possível constituírem-se novos canais de lutas institucionalizadas.  

Com a promulgação da Constituição Federal, os movimentos conquistam 

espaços, como: as conferências municipais, estaduais e nacionais; os conselhos de direitos 

em todas as esferas de governo e estabelece-se outra relação do movimento com o Estado. 

Porém, para tanto, é necessário que os movimentos se adéqüem a nova realidade de 

participação.  

Nesse sentido, fica evidente a necessidade de se aprofundar as discussões 

teóricas e política sobre a atuação dos movimentos sociais. Logo entende-se que ao 

institucionalizar-se, o movimento social assume uma configuração de organização não 

governamental – ONG. Mas, ao assumir essa configuração perde seu protagonismo como 

instância defensora dos direitos de cidadania e de transformação social? Constatou-se com 

essa pesquisa que os movimentos sociais ao assumiram essa institucionalidade, não 

perdem seu caráter político de lutas. Porém, enfrentam algumas contradições importantes 

cotidianamente, que podem lhes cobra um preço, em muitas vezes contraditório, pois por 

um lado assume serviços que fortalece as classes subalternas, porém essa relação com o 

Estado e às vezes no lugar do Estado pode tirar do movimento social sua autonomia e 

poder de luta. 

Pelo que se pode notar, os movimentos em análise, o MNLM e o CDHP  

executam serviços sociais relacionados com as políticas sociais, atendendo a um público 

alvo, focalizado em suas vulnerabilidades sociais, em decorrência da violação de direitos  e 

da pobreza. Porém, na medida em que os movimentos executam programas sociais com o 

Estado ou no lugar do Estado, esses movimentos mudam seu perfil.  



 

 

                  

Os movimentos sociais de Palmas – TO em sua maioria foram criados depois da 

década de 1990. Isso se deu pelo fato de o município ter sido criado somente em 19895.  É 

importante destacar que há movimentos que se instalam em Palmas nessas décadas, 

porém já existem em todo o Brasil, com o caso das instituições em análise. 

Os mais antigos são os movimentos classista e rural por fazerem parte de uma 

história que antecede à criação do município. Os movimentos ligados ao meio rural têm uma 

longa herança de sentimento de luta por terra no Brasil, e no Tocantins esta realidade não é 

diferente, ao contrário este é um estado que foi palco de muitas lutas campesinas. 

A partir da avaliação documental dos relatórios de atividades do MNLM e CDHP, 

constatou-se que trabalham com planejamento, realizam ações de fortalecimento de grupos, 

realizam ações internas que fortalecem a vivência da democracia e articulam-se com outros 

movimentos sociais. 

O Movimento Nacional de Luta pela Moradia – MNLM tem sua estrutura 

participativa bastante diferenciada do Centro de Direitos Humanos de Palmas – CDHP, a 

começar pelo número de associados, observa-se que no Movimento de Moradia consta 

10.136 (dez mil e cento e trinta e seis) e no Movimento de Direitos Humanos são apenas 51 

(cinqüenta e um). Esse dado não representa que o Movimento de Direitos Humanos tenha 

menor relevância social  em função de ter menos associados, mas tão somente que o 

Movimento de Moradia é uma organização de participação em massa e que apesar de ter 

10.136 (dez mil e cento e trinta e seis), no entanto, constatou-se que ele não conta com a 

participação de todos em suas atividades. É importante destacar que com esse número de 

associados, as condições reivindicativas ficam bastante privilegiadas, quando os militantes 

estão mobilizados.  

Já o Movimento de Direitos Humanos, mesmo com o número reduzido de 

associados, desenvolve ações que em determinados momentos, como é o caso da 

organização da Conferência Estadual de Direitos Humanos, atinge um número bastante 

elevado de pessoas e segmentos da sociedade. 

Ao analisar o caráter de lutas das duas organizações sociais, pode-se identificar 

que o Movimento Nacional de luta pela Moradia de Palmas é uma organização de caráter 
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 Para Moraes (2006), o surgimento do Estado do Tocantins, em 1988, e do município de Palmas, em 

1989, foi o último ato expressivo da Marcha para o Oeste, rumo a ocupação da Amazônia, que 
configurou uma política real de  ocupação espacial com fins políticos e econômicos. O Estado do 
Tocantins foi emancipado em 1988, vale destacar que a constituição do estado do Tocantins não faz 
parte de uma história recente. Conforme Silva (1996), remonta ao período da monarquia, quando o 
Tocantins, o antigo norte goiano, fazia parte da capitania de Goiás. Sua criação foi resultado de uma 
luta que atravessou séculos e envolveu interesses econômicos, políticos e sócio-culturais.  

 
 



 

 

                  

reivindicativo. Contudo, na atualidade, com os incentivos governamentais, tem-se destacado 

na realização de ações de assistência aos seus associados, conforme registrado pela 

análise documental. 

O Centro de Direitos Humanos que também faz intervenções, mas no âmbito da 

defesa de direitos e de assessorias aos outros movimentos sociais, também participa das 

reivindicações, organizadas por outros movimentos sociais, ou por ele mesmo, mas tem 

como característica predominante as ações de cunho educativo, na perspectiva de outra 

cultura, nos dizeres de Gramsci. 

Na discussão de processos educativos, vale fazer um destaque para os 

movimentos sociais em análise, pois ambos demonstram desenvolver ações pedagógicas, 

pois na análise de Abreu (2004, p. 45): 

 

(...), as relações pedagógicas fazem parte do nexo orgânico entre racionalização da 
produção e do trabalho e a organização da cultura, mediante o qual são articulados 
os interesses econômicos, políticos e ideológicos, plasmando subjetividades e 
normas de condutas individual e coletivas, elementos moleculares de uma cultura.  

 

Neste sentido, Gramsci apud Abreu (2004), afirma que a organização da  classe 

trabalhadora luta pela construção de sua hegemonia, e que essa luta constitui-se em ponto 

estratégico na busca da transformação dos projetos societários, e é dessas ações 

educativas que se poderá construir uma outra cultura, sendo este o percurso a ser seguido 

pelos movimentos sociais que se reclamarem revolucionários. 

Abreu (2004, p. 46) lembra que “Gramsci fala da reforma intelectual e moral 

articulada organicamente a um programa de transformações econômicas, sendo a 

expressão concreta desse movimento, ao mesmo tempo em que o instrumentaliza.” 

As duas organizações sociais estudadas foram criadas no município de Palmas 

na década de 1990, período que coincide com a implementação do município, com forte 

exclusão das classes subalternas, tanto no que se refere ao desrespeito aos direitos 

humanos de modo geral, como com o desrespeito ao direito à moradia e a uma vida urbana 

digna, conforme direitos já conquistados. 

Destacou-se como ponto forte de análise, a relação entre o Estado e os 

movimentos sociais. Nessa perspectiva, verifica-se nos dados trazidos pela pesquisa, que 

ambos os movimentos têm cadeira nos conselhos de políticas. Será que, se apropriarem 

desses canais de participação trata-se de mera estratégia de militância? 

De acordo com Bravo (2006, p. 83), “o sentido do controle social inscrito na 

Constituição é o da participação da população no sentido de elaborar, implementar e 

fiscalizar as políticas sociais”. Então, a participação dos movimentos nas instâncias de 



 

 

                  

controle, oferece-lhes um importante canal de disputa por projetos políticos, e mesmo com 

todas as fragilidades dos conselhos. Constituem instâncias legítimas de participação da 

sociedade. No caso específico dos movimentos de moradia e de direitos humanos a 

participação nos conselhos, constitui instrumento de luta, num espaço contraditório de 

disputas de projetos políticos. 

Ainda de acordo com a mesma autora, as experiências de conselhos ocorrem no 

Brasil desde o início do século XX, nas comissões de fábricas e, mais recentemente, na 

década de 1970 e 1980, elas são fortemente influenciadas pelo movimento operário 

oposicionista, emergindo debates sobre a criação dos mais variados conselhos. Para Gohn 

apud Bravo (2006), o debate sobre os conselhos encontra-se tanto em setores liberais, 

como da esquerda, sendo que, para os liberais, os conselhos são mecanismos de 

colaboração e para a esquerda constituem vias de transformações sociais. 

Em 2005, na III Conferência Municipal de Assistência Social, o Movimento 

Nacional de Luta pela Moradia, encabeçou uma nota de repúdio ao primeirodamismo6 

instalado na Secretaria Municipal de Assistência Social. Este ato denunciou a continuidade 

do trabalho assistencialista, focalizado e clientelista. Nesse momento os movimentos sociais 

delimitaram o campo que defendem. 

Vale destacar, que a política de Assistência Social no Brasil nesse período havia 

contado com um grande avanço na materialidade organizacional da sua operacionalidade 

com a implementação da Política Nacional de Assistência Social em todo o Brasil, pois trata-

se de uma política que tem uma longa história marcada pelo clientelismo, benemerência e a 

intervenção da sociedade civil principalmente instituições confessionais, com total ausência 

de ações sistemáticas do Estado.  

A participação de organizações sociais nos Conselhos, que foi institucionalizada 

com a promulgação da Constituição Federal, tornou-se instrumento de luta e os movimentos 

sociais estão apropriando-se deste canal de luta, de diferentes formas. Para aprofundar a 

essa questão, sugere-se a realização de pesquisa específica da participação dos 

movimentos nos espaços de controle social. 

 

2.1. Estado e movimentos sociais 

 

                                                 
6
 Primeirodamismo, termo utilizado para identificar que no órgão gestor da política de assistência 

social, a gestora da pasta trata-se da esposa do prefeito, esta é um pratica histórica dos gestores 
bastante criticada, principalmente pela categoria profissional de Serviço Social.  



 

 

                  

O Estado trata-se de um instrumento organizado pela sociedade e que em cada 

momento histórico imprime um papel, conforme as construções societárias. De acordo com 

Montaño e Duriguetto (2011), tem um grande número de pensadores que vão se ocupar de 

discutir o Estado, dentre eles autores pré-modernos como: Platão, Aristóteles, Maquiavel, 

dentre outros, autores modernos contratalistas: Hobbes, Locke, Rosseau (...). Dentre os 

autores modernos teremos Hegel, autores marxistas como: Lênin e Gramsci, autores do 

pensamento liberal como: Tocquevile, Keynes, Hayek, assim como uma diversidade de 

pesquisadores que vem debatendo e se ocupando de entender o Estado na atualidade. 

O Estado no Brasil, no período que antecedeu a promulgação da Constituição 

Federal de 1988, de acordo com Netto (1996), foi articulador de grandes investimentos no 

capital produtivo, com o Estado criando as condições necessárias para a ampliação do 

máximo de lucro com o mínimo de custos, para esse autor ao analisar a autocracia 

burguesa, no período de 1964 até meados da década de 1980 o capitalismo vivia sob a fase 

monopolista.  

E, sob a ausência de democracia, políticas repressivas, além das políticas 

públicas de caráter tecnocrático e de controle social, têm em sua gênese uma exorbitante 

contradição do Estado burguês que pôs em evidência a ausência de direitos humanos, isto 

é, do exercício da cidadania ampliada, entendida como um conjunto de direitos civis, 

políticos, sociais e culturais.  

No entanto, essa realidade não impediu os trabalhadores de promoverem uma 

verdadeira batalha na luta por direitos de cidadania. O que houve na verdade foi um 

processo de efervescência dos movimentos sociais, no final da década de 1970 e início de 

1980, que se uniram contra a ditadura militar pela abertura política. Como resultado destas 

lutas conquistou-se, no ano de 1988, a promulgação da Constituição Federal, foi um marco 

para o Brasil, no campo dos direitos sociais. Essa foi considerada a Constituição cidadã, 

fruto das ações de setores organizados na sociedade que fazem parte da história do País.  

Gonh (1997) após destacar a complexidade para conceituar Movimentos Sociais 

e, buscando fundamentar-se em categorias emergentes de “manifestações concretas dos 

próprios movimentos, visto como processo sócio-políticos e culturais da sociedade civil, em 

num universo de forças sociais em conflito” (p. 245), considera que os Movimentos Sociais 

devem estar constituídos por grupos sociais de pessoas, formando um coletivo social com 

interesses e identidade comum e características históricas como o movimento da classe 

trabalhadora. “É a da classe em movimento e não um movimente específico da classe. Esta 

diferença possibilita demarcar dois sentidos para o termo movimento: um ampliado e geral 

outro restrito e específico” (GONH, 1997, p. 246). 



 

 

                  

Nessa perspectiva, os Movimentos Sociais organizam em torno de lutas para a 

construção de mudanças no contexto societário. Emergem na sociedade como atores 

coletivos que fazem lutas por cidadania. Nesta análise, Cruz (2005), identifica que no bojo 

da luta por cidadania e democracia, ”(...) associações de bairros e movimentos urbanos por 

moradia, saneamento, transporte, preços justos, saúde, creche, educação e outros, como 

resposta às necessidades ou às carências decorrentes das contradições urbanas (p.70, 

2005)”.  

Nesta década, mais uma vez na contramão da história, enquanto no restante do 

mundo, com a reestruturação produtiva e o enfraquecimento da classe trabalhadora, inicia-

se o processo de desmonte das Políticas Sociais; no Brasil, eleva-se o campo dos Direitos 

Sociais que nascem constitucionalmente, sob forte ambiguidade ao ser legalmente 

instituído, mas ao mesmo tempo, desmontam-se na sua efetivação sob um Estado 

neoliberal.  

A realidade da sociabilidade capitalista demonstra a contraditoriedade em que a 

classe trabalhadora está inserida, e o quão se faz necessário o fortalecimento dos atores 

sociais e de suas lutas por transformação.   

É importante lembrar que para Boron (1999) os estados dos países latinos 

americanos nunca foram grandes e que por traz da defesa do Estado mínimo, na verdade, 

este deve ser reduzido somente para os direitos sociais, por outro lado para os grandes 

grupos econômicos o Estado, na verdade, é máximo. 

Seguindo esta análise, Boron (1999), afirma que é preciso  combater a falácia de 

que há um Estado grande demais, pois ao comparar-se os estados latinos americanos com 

os estados do primeiro mundo, identifica-se que são pequenos, e, reduzi-los mais ainda, é 

um grave equívoco, principalmente porque metade das populações desses países vivem em 

situação de pobreza e, os impostos pagos são um quinto ou um sexto daqueles dos Estados 

de primeiro mundo.  

Ainda, conforme este autor, se esses Estados quiserem se tornar de primeiro 

mundo, algum dia, teriam que rediscutir o neoliberalismo, pois não se trata de criar estados 

grandes, mas sim fortes capazes de protegerem suas economias e sua população, no 

sentido de assegurar sua autonomia. De que adianta ter uma economia equilibrada com 

baixa inflação ou uma balança comercial equilibrada, se a pobreza não é superada, tanto na 

zona rural como na zona urbana.  

Boron (1999) acredita que, mesmo nas fases exitosas, o neoliberalismo provoca 

duas questões: primeira, a quanta pobreza e exclusão social a democracia vai resistir? 

Segundo, por quanto tempo a democracia vai resistir às iniqüidades estruturais provocadas 

pelo sistema econômico? 



 

 

                  

A reestruturação econômica neoliberal ocorreu à custa das classes exploradas, 

as desigualdades sociais não diluíram, a produção não foi socializada e a prosperidade não 

chegou para todos, o que ocorreu foi justamente o contrário. No entanto, conforme Boron 

(1999), nada na história autoriza a pensar que o neoliberalismo está consolidado e assim 

ficará para sempre. Mesmo porque sua “grande promessa” não foi cumprida. 

É sob esse processo histórico que o Estado se metamorfoseia, em atendimento 

às necessidades do capital, quando o capitalismo tem condições de caminhar de forma 

autônoma, diz que são as leis do mercado que devem prevalecer, e o Estado não deve 

interferir. Quando os capitalistas precisam de estrutura para se fortalecer, o Estado oferece 

toda a estrutura necessária, como é o caso do capitalismo monopolista, vivido pelo Brasil, 

principalmente, no período da ditadura militar.  

De acordo com Bhering e Boschett (2007), é na realização das Políticas Sociais, 

instrumentos necessários ao alcance da cidadania, que se abre um caminho para a 

possibilidade de se ter as necessidades básicas atendidas. Neste sentido, as políticas 

sociais devem ser compreendidas não como um fim em si mesmo, mas um meio para que a 

luta se materialize.  

É neste contexto de Estado mínimo que os movimentos sociais relacionam-se 

com o Estado, com os mecanismos oficiais de democracia, com os incentivos financeiros 

para realizar ações de sua responsabilidade. O que pode enfraquecê-los  em suas ações 

políticas, como é o caso do Movimento Nacional de Luta pela Moradia, que ao assumir a 

execução de ações que o Estado teria que desenvolver diminuiu seu poder reivindicativo e 

sua força política educativa entre os militantes.  

Nessa direção, recomenda-se o exame das estratégias de atuação dos 

movimentos sociais, relacionando-as com a contextualidade que metamorfoseia e recria 

novas formas de dominação sobre a classe trabalhadora, bem como a busca de mudanças 

nas estruturas participativas dos movimentos sociais, para que alcancem seus objetivos 

desejados. 

 

3. CONCLUSÃO 

 

A pesquisa identificou, a partir das organizações sociais de luta por Moradia e de 

Direitos Humanos, integrantes do Fórum de Lutas, dimensões do processo histórico de 

organização de suas principais lutas. Vale ressaltar que muitas dessas lutas se 

transformaram em conquistas, que provocaram mudanças no contexto da vida cotidiana de 

vários sujeitos do município de Palmas.  



 

 

                  

Os movimentos sociais no Brasil, a partir da década de 1990, convivem com a 

dialética movimento - institucionalidade, uma tendência nacional, que intensifica a relação 

com o Estado sob suas novas configurações “democrático” e neoliberal, de tal forma que 

busquem assegurar o atendimento às suas bandeiras de lutas, numa relação diferenciada 

do período da ditadura militar.  

O desafio reside em relacionar-se com o Estado e manter sua autonomia. E, 

quando esses atores coletivos adotam a execução de determinadas políticas, em função 

dos militantes consideram que o Estado é ineficaz, assumem uma responsabilidade no 

“lugar” do Estado. E, será que essas ações não os levam à materialização de um estado 

neoliberal? 

Na atualidade, encontra-se consolidado o Estado de Direito democrático formal, 

nos termos da Constituição Federal, com uma série de canais oficiais de participação, 

conquistados com as lutas dos movimentos sociais.  No entanto, não se pode perder de 

vista que, numa sociedade capitalista consolidada como a do Brasil, os canais de 

participação são insuficientes para efetivar a democracia.  

Para que isso se realize, é necessário fortalecer e apoiar os estudos e a 

pesquisa sobre movimentos sociais, considerando-os como atores sociais e coletivos, 

fundamentais na sociabilidade e na formação política. As pesquisas podem contribuir para 

que os movimentos, que atuam em defesa da classe trabalhadora, fortaleçam-se e 

construam agendas que poderão provocar mudanças na ordem societária. 

As transformações ocorridas na sociedade capitalista reconfiguram e criam 

novas formas de consolidação da hegemonia burguesa, em detrimento da classe 

trabalhadora, para tanto, cria e recria as mais variadas formas de dominação, conforme 

observado nas mudanças nas relações de trabalho com a reestruturação produtiva, que cria 

mecanismos de transformar a classe trabalhadora em agente amorfo, sem força, sem voz, 

sem vontade, sem desejo, desprovida de consciência de classe, e, conseqüentemente, sem 

possibilidade de luta por superação da subalternidade. A classe dominante chega a ponto 

de defender a inexistência da divisão de classe social, como se já tivesse sido superada a 

relação contraditória entre capital e trabalho. 

Neste sentido, observou-se que os movimentos sociais, sujeitos coletivos 

capazes de construírem sua própria história, considerando a realidade em que se 

encontram, apropriam-se dos mais variados canais de participação, produzem a construção 

de outra cultura, nos termos de Gramsci, necessária para que  haja consciência de classe 

que se materialize em lutas protagônicas. 



 

 

                  

Os movimentos sociais desenvolvem uma série de lutas no seu cotidiano, porém 

suas bases, em determinados momentos, vivem verdadeiras crises que, muitas vezes, 

enfraquecem o próprio movimento social. Também não se deve perder de vista que os 

movimentos sociais são heterogêneos, pois lutam por questões que parecem ser 

particulares, no entanto, são frutos das contradições criadas e recriadas pelo próprio 

capitalismo na concretude da sociedade contemporânea e quando unificada em torno de um 

projeto de sociedade, podem promover as transformações societárias.   

São estas possibilidades abertas que fazem com que sujeitos coletivos, 

organizem-se, manifestem-se, e interfiram nas realidades concretas, criem alternativas e 

possibilidades de outra realidade, justa, fraterna e igualitária.  
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