
 

 

Anais do Conic-Semesp. Volume 1, 2013 - Faculdade Anhanguera de Campinas - Unidade 3. ISSN 2357-8904 

TÍTULO: MOVIMENTOS SOCIAIS: LUTAS POR NOVOS DIREITOSTÍTULO: 

CATEGORIA: CONCLUÍDOCATEGORIA: 

ÁREA: CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAISÁREA: 

SUBÁREA: DIREITOSUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO: FACULDADE DE DIREITO FRANCISCO BELTRÃOINSTITUIÇÃO: 

AUTOR(ES): LUAN PATTEL CARDOSOAUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): SALETE CASALI ROCHAORIENTADOR(ES): 

COLABORADOR(ES): ROSELI TERESINHA MICHALOSKI ALVESCOLABORADOR(ES): 



Resumo: O artigo tem como objetivo discutir a importância dos movimentos sociais na conquista e 
formação de novos direitos visando à transformação axiológica do status quo vigente. As ações 
coletivas que ganharam espaço, em todo território brasileiro, no mês de junho de 2013 chamaram a 
atenção do pesquisador pela diversidade de atores sociais envolvidos e de reinvindicações. A 
pesquisa realizada teve como objeto de estudo a análise da mobilização realizada na cidade de 
Francisco Beltrão, Paraná, no dia 22 de junho de 2013 usando o slogan “vem pra rua”. A amostra foi 
selecionada de forma aleatória, com sessenta e cinco pessoas, enquanto os atores sociais se 
aglomeravam na praça pública da referida cidade, em frente à catedral, reunindo cerca de três mil e 
quinhentas pessoas.  A bandeira de luta levantada elos atores sociais de diferentes faixa etária e 
níveis econômicos, sociais e culturais  caracterizou a mobilização nacional e local que ganhou corpo 
nas ruas sem ter a liderança dos segmentos sociais organizados mas que mobilizou agentes 
universitários, trabalhadores, empresários, profissionais liberais e, inclusive, alienados, que se 
infiltraram entre manifestantes  sem nenhum objetivo. As mobilizações tiveram apoio da mídia local, 
mas, o veículo motor imprescindível foi às redes sociais.  
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INTRODUÇÃO 

 

Esta pesquisa surgiu da necessidade de entender o papel dos movimentos 

sociais na formação de novos Direitos no momento em que se discutia a importância 

da Pesquisa na formação acadêmica de um lado em Metodologia da Pesquisa e, de 

outro, a formação de novos direitos em Introdução ao Estudo do Direito.  

Ao compreender a interdisciplinaridade existente entre as diferentes cadeiras 

do curso e a oportunidade em participar do grupo de pesquisa em Direitos Humanos 

nos incitaram a compreender a contribuição dos movimentos sociais na conquista de 

novos direitos momento este que culminou com as mobilizações que ocorreram em 

todo o país.  

O desafio desta pesquisa é discutir a importância dos movimentos sociais na 

conquista e formação de novos direitos visando à transformação axiológica do status 

quo vigente. Então, entender as relações dialéticas entre Direito e Movimentos 

Sociais e Movimentos Sociais e Direito é fundamental no processo de formação 

acadêmica e de iniciação científica no pesquisador.  

Os movimentos sociais contemporâneos podem ser entendidos como ações 

coletivas, com novas características, construídos por atores sociais pertencentes a 

níveis culturais, econômicos, sociais e etários diferentes. Caracterizam-se pela sua 

multidiversidade em busca de novos direitos ou, apenas, para que direitos existentes 

sejam assegurados e/ou reconhecidos.  

Tradicionalmente, os movimentos sociais, tinham como protagonistas grupos 

organizados que almejavam mudanças por meio do embate político segundo a 

ideologia e os valores de certo grupo ou classe social. Atualmente, as mobilizações 

sociais que tomaram corpo nas ruas brasileiras não lutavam por uma ideologia ou 

por um único direito, mas por muitos direitos como passe livre, mais saúde, 



educação, habitação, justiça, fim da corrupção, redução da carga tributária, não a 

PEC 37 entre tantas outras bandeiras.  

Neste cenário, partiu-se da premissa de que o Direito entendido como um 

processo que se desenvolve dentro do processo histórico, não está feito e acabado, 

mas que pode vir a ser se fortalece nos movimentos sociais, e se institucionaliza de 

acordo com o interesse de quem os representa.  

No decorrer da pesquisa além de discutir o papel dos movimentos sociais na 

formação de novos direitos será apresentado o resultado da pesquisa realizada com 

sessenta e três (63) agentes sociais selecionados de forma aleatória e que estavam 

participando das mobilizações sociais ocorridas no município de Francisco Beltrão, 

Paraná.  

 

OBJETIVOS  

 

A presente pesquisa tem por objetivo: 

a) Discutir o papel dos movimentos sociais na formação e efetivação de 

Direito; 

b) Caracterizar os movimentos sociais contemporâneos; 

c) Analisar a participação popular nas mobilizações sociais ocorridas no mês 

de junho de 2013 em todo país, em especial, no município de Francisco Beltrão, 

Paraná.  

 

METODOLOGIA  

 

O método de pesquisa adotado é o materialismo histórico dialético que de 

acordo com Triviños (1987, p. 51) busca “explicações coerentes, lógicas e racionais 

para os fenômenos da natureza, da sociedade e do pensamento”. A pretensão foi 

compreender a dialética e a prática social dos agentes nos movimentos sociais  

procurando a interconexão, interdependência e a interação dos movimentos sociais.  

A presente pesquisa é do tipo qualitativo com estudo de caso. Para Triviños 

(1987, p. 133) o estudo de caso é “uma categoria de pesquisa cujo objeto é uma 

unidade que se analisa profundamente”.  

A unidade tomada para a análise foi a mobilização ocorrida em Francisco 

Beltrão, Paraná, no dia 22 de junho de 2013 e que envolveu atores sociais de 

diferentes níveis sociais, econômicos, culturais e etários. O meio de mobilização 

foram às redes sociais, as Instituições de Ensino (universidades e escolas públicas e 

privadas) motivadas pelos noticiários da mídia impressa e televisiva.  



O instrumento de pesquisa foi um questionário semiestruturado composto por 

questões abertas e fechadas aplicadas a sessenta e três agentes sociais no dia 22 

de junho de junho de 2013. O local de aplicação foi a praça central do município de 

Francisco Beltrão, Paraná. A seleção da amostra foi aleatória e os entrevistados 

foram identificados com letras do alfabeto, preservando a sua identidade.  

 

 

MOVIMENTOS SOCIAIS E O DIREITO 

 
A partir da segunda metade do século XX o Brasil cogitava mudanças, pois  

segundo Pinto (1992.p.22), “havia uma efervescência de ideias, atuações que 

indicavam e exigiam uma reestruturação social”. Na década de 1970 ocorrem as 

primeiras manifestações, como a greve de São Bernardo do Campo (SP) em maio 

de 1978, fruto das reinvindicações dos trabalhadores das fábricas, vinculado à 

situação de ilegitimidade do regime militar, o qual violava a dignidade dos 

trabalhadores. Mais que a luta salarial, a greve era um desvelamento de atores de 

luta: sentia-se a injustiça e buscava-se a recuperação da dignidade.   

Vários movimentos eclodiram no Brasil nos anos subsequentes ao regime 

militar, mas com raízes na ditadura. Maria da Glória Gohn posiciona-se me relação 

aos movimentos sociais definindo-os como ações coletivas de caráter sociopolítico, 

construída por atores sociais de diferentes classes sociais.  

A politização dos movimentos é fundamental para o maior envolvimento 

populacional e para o aumento das demandas. As ações se organizam num 

processo social, político e cultural identificando a coletividade.  

 Os novos movimentos sociais marcam a nova identidade coletiva a partir de 

interesses comum e de solidariedade compartilhado entre os grupos que lutam em 

prol da formação de novos direitos, campo este minado pelos ideais da democracia 

e implantados pela nova Constituição Federal.  

Com a abertura democrática, como destaca Herkenhoff (2004, p. 18), os 

movimentos sociais que emergiram no país no final do século XX assumem 

características específicas que vai além dos movimentos feministas, dos 

movimentos ecológicos  que foram desencadeados nos países centrais da Europa.  

As primeiras décadas do século XXI oportunizam novos movimentos como a 

parada Gay que mobiliza milhares de brasileiros que chamam a atenção para o 



preconceito e reivindicam direitos como o de Herança, ao casamento, à mudança de 

nome, a aposentadoria. Direitos estes legitimados através dos textos legislativos.  

Recentemente o país parou diante da reinvindicação pelo passe livre em São 

Paulo e que ganhou corpo nas ruas brasileiras, das capitais e cidades médias do 

país como no caso, Francisco Beltrão, no Sudoeste do Paraná. No mesmo diapasão 

do passe livre as redes sociais contribuíram para a mobilização da população pelo 

fim da corrupção, da violência, do preconceito, a não aprovação da PEC 37, da PEC 

33, melhorias na educação, na saúde e na habitação. Inclui-se no rol das 

reinvindicações a CPI da Copa, a reforma tributária entre tantas ramificações que 

tomaram os movimentos em todo território nacional no mês de junho de 2013.  

De certa forma o que se presenciou no país foi uma mobilização rápida, sem 

líderes, sem local definido, sem as instituições organizadas, como sindicatos, no 

comando. A adoção de slogans como “o gigante acordou” e “vem pra rua” 

revitalizaram a publicidade de grandes multinacionais como a Johnnie Walker  e a 

automobilística Fiat.  Desta forma é possível retomar o pensamento de Mejía (1996, 

p.9) quando diz:  

 

Não só presenciamos hoje um novo processo social como também uma 
reorganização capitalista da sociedade, gerada no novo padrão tecnológico 
societal. Tal fato detona um novo processo de domínio e desatualiza a 
contestação tradicional, em cujo nome se atribuiu ao capitalismo todos os 
males, estabelecendo uma correlação simétrica entre capitalismo e miséria. 
Em outras palavras, presenciamos uma forma de ser do capitalismo que, ao 
reorganizar – se, supera estágios anteriores e articula a sociedade sob seu 
domínio como uma totalidade. 
 

O esquema anterior, incapaz de se aceitar a nova realidade ignorou e 

desqualificou as lutas de gênero, a reclamação pela paz e direitos sexuais. Além 

disso, os movimentos lutaram por direitos novos e renovadores contendo valores 

morais da sociedade. 

 A resistência social contra as imposições, o favoritismo da minoria, o jogo de 

interesses, a corrupção, os desvios das verbas públicas não estavam despercebidos 

dos cidadãos. A inquietação social atingiu seu limite no mês de junho de 2013 e, 

com o auxílio das redes sociais, mostrou a força do movimento nas ruas. 

Mejía (1996,p.86) afirma que “hoje, mais do que nunca, estamos numa 

encruzilhada histórica. O que ontem foi hoje não é mais. O ilegítimo encontra-se 

legitimado [...]”.  Reclama-se igualdade em direitos, respeito aos direitos adquiridos e 



a implementação de novos direitos. Pinto (1992, p.53) diz que “a igualdade proposta 

pelos movimentos é uma igualdade que não se verifica sob critérios individualizantes 

e, sim, num contexto social próprio, é uma igualdade comunal”.  

 Neste contexto o Estado pode intervir reduzindo os conflitos e proporcionando 

aos seus entes o bem estar coletivo. Miranda (2005, p. 57) diz que a “vontade 

individual só por si não produz atos jurídicos”, ou seja., é preciso mobilização, 

organização social para que a vontade popular possa de repente tornar-se vontade 

política e a posteriori novos direitos. As conquistas podem acontecer, mas precisam 

ser mantidas e a fiscalização é do povo. BOBBIO (2004, p.56) “a concepção 

individualista significa que o primeiro vem do indivíduo (o indivíduo singular, deve-se 

observar), que tem valor em si mesmo, e depois vem o Estado, e não vice-versa, já 

que o estado é o feito pelo indivíduo e este não é feito pelo Estado”.  

 A mobilização popular brasileira ao se manifestar contra a PEC 37 e todas as 

demais bandeiras, inclusive os questionamentos às emissoras televisivas cobraram 

uma posição dos poderes instituídos. A resposta veio em seguida com a não 

aprovação Do Projeto de Emenda constitucional, não cobrança do aumento das 

passagens no Estado de São Paulo, maior atenção à saúde, a educação e mais 

transparência e acompanhamento do cidadão nas decisões políticas. 

Segundo IHERING (2009, p.8) “O direito no seu movimento histórico 

apresenta-nos, pois um quadro de lucubrações, de combates, de lutas, numa 

palavra, de penosos esforços”. 

 

RESULTADOS DA PESQUISA 

 

A pesquisa foi realizada no município de Francisco Beltrão, Paraná, no dia 22 

de junho de 2013, durante a mobilização que levou para a praça central 

aproximadamente três mil e quinhentas pessoas. Enquanto se reuniam para o início 

da passeata foram pesquisadas sessenta e três pessoas, das quais 68% eram do 

sexo masculino e 31,7% do sexo feminino. Os sujeitos da pesquisa encontravam-se 

entre 17 e 56 anos de idade.  

A ação coletiva realizada em Francisco Beltrão foi organizada por agentes 

sociais de diferentes segmentos sociais desvinculados de partidos políticos, 

sindicatos ou Organização Não Governamental, pois apenas 9,5% das pessoas 



pesquisados estavam filiados em partidos políticos, sendo eles o PSDB, PTB, PFL, 

PDT, PC do B e PV.  

As reinvindicações acompanharam o ritmo das mobilizações desencadeadas 

em todo o Brasil ou seja os atores buscavam melhorias na saúde, na educação, não 

aprovação da PEC 37, fim da corrupção, combate a inflação, redução da carga 

tributária, reforma política, defesa dos animais, construção do  hospital de zoonose e 

fim do nepotismo político. 

Aos e posicionar sobreo movimento o agente F disse que: “a luta não pode 

esfriar, sempre tem que continuar lutando. Além disso, precisa trocar os 

governantes, ter renovação, com novas ideias, sem ser mandado. O judiciário tem 

que intervir, mais perto do povo”. Jó o agente R ao falar da PEC 37 salientou que “O 

Ministério Público tem que investigar sem deixar os políticos mandarem. Ter ética e 

os contadores também isso reformaria o Brasil, pois eles sempre arranjam notas 

maquiadas, mais de 85 bilhões de reais eles roubaram em um ano”. Segundo o 

agente B é necessário “ter mais policial na rua, mais atendimento e mais 

segurança”.  

Percebe-se pelas falas que não houve uma conexão, unicidade e um mesmo 

ideal entre os envolvidos no movimento. Como afirma Pinto (1992, p. 33) “o homem 

é marcado na e pela cultura enquanto ser que vive em sociedade”.  

Todos os agentes sociais reclamam por mudança fato este percebido na fala 

do agente C: “precisa de mudança, pois é difícil a vida sem ela. [...] o judiciário pode 

ser mais efetivo, pois lei tem, mas não é aplicado”. Na mesma linha de pensamento 

o agente G “vai mudar se o povo gritar vai mudar. O judiciário pode ajudar com mais 

segurança, mais juízes e velocidade nos processos”. 

As representações sociais instituídas nas falas dos pesquisados deixa 

explícita a complexidade dos interesses envolvidos no movimento e falta de 

unicidade na busca e na luta para que os seus projetos sejam efetivamente 

assumidos pelo Estado.  

A falta de credibilidade dos agentes políticos também foi explicitada na 

pesquisa. O agente B reforça “não vai mudar, a intenção é boa, porém não é 

suficiente, pois os ricos não querem mudança. O judiciário pode ajudar sendo neutro 

nos casos”. Segundo o agente S “não vai dar em nada, para mudar deveria ensinar-

se desde a concepção para não haver corrupção na política. O direito pode ajudar 

não demorando nos processos, pois tem gente que ganha com isso”. 



Os movimentos sociais desempenham um papel importante na formação de 

uma consciência livre, autônoma por um lado, e por outro construírem mediações 

necessárias entre o Estado e os indivíduos. A construção da democracia e sua 

efetivação no meio social exigem agentes sociais consciente de seus direitos e da 

necessidade de luta na conquista de novos direitos. Santos (2010, p. 168), ”[...] a 

justiça civil é cara para os cidadãos em geral, mas revelam, sobretudo que a justiça 

civil é proporcionalmente mais cara para os cidadãos economicamente mais débeis 

[...]”. 

Nos movimentos contemporâneos as ações podem ser analisadas como uma 

maneira de refutar o status quo vigente.  Arendt  (1992, p. 198) defende que “a 

liberdade de chamar à existência o que antes não existia, o que não foi dado nem 

mesmo como um objeto de cognição ou de imaginação e que não poderia, portanto, 

estritamente falando, ser conhecido”.  

A luta por direitos é uma característica imanente da democracia. Questiona-se 

o alcance dos movimentos sociais e instiga-se o pensamento sobre a existência ou 

não de um conflito central na atual sociedade conforme Touraine (2003, p. 112): 

“Sim, existe um conflito central em nossa sociedade pós-industrial, programada, 

informatizada, ou seja, lá como a chamemos; mais precisamente existe um ator 

central que luta por uma aposta de importância central” (2003:112). 

O conflito gerado no seio social leva o sujeito/agente social a lutar em defesa 

dos direitos existente ou reivindicar novos direitos. Por isso as mobilizações 

ocorridas em Francisco Beltrão não se caracterizam como movimento social de 

acordo com Touraine (2003, p. 113):  

 
A definição de movimento social só é útil se permite pôr em evidência a 
existência dum tipo muito particular de ação coletiva, aquele tipo pelo qual 
uma categoria social, sempre particular, questiona uma forma de dominação 
social, simultaneamente particular e geral, invocando contra ela valores e 
orientações gerais da sociedade, que ela partilha com seu adversário, para 
privar este de legitimidade.  
 

Na perspectiva de Touraine os movimentos sociais possuem interesse em 

comum o que não foi evidenciado nas mobilizações ocorridas no mês de junho de 

2013. Para Bobbio (2004, p.69) a realidade:  

 

onde nasceram as exigências desses direitos era constituída pelas lutas e 
pelos movimentos que lhes deram vida e as alimentaram: lutas e 
movimentos cujas razões baseiam-se na realidade social da época, nas 



suas contradições, nas mudanças que tais contradições foram produzindo 

em cada oportunidade concreta. 
 

 

As mobilizações nacionais ocorridas no ano de 2013 envolveram agentes 

sociais de diferentes segmentos profissionais, culturais, econômicos e políticos. Os 

movimentos sociais de acordo com Picolotto (2007, p. 168) são sujeitos potenciais e 

autônomos de promoção de mudança social.  

O momento histórico provocado  pelos agentes sociais que participaram das 

mobilizações em todo território nacional, e em especial, em Francisco Beltrão 

revitalizaram o próprio movimento e reforçaram a necessidade da participação 

popular nas decisões políticas.  

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir da pesquisa é possível afirmar que a preocupação maior dos agentes 

sociais em Francisco Beltrão era dizer que estavam engajados nas mobilizações 

nacionais, pois, não havia uma bandeira de luta definida. Aproveitaram o momento 

histórico para se posicionarem: contra a PEC 37, fenômeno este liderado pelo 

judiciário local; pela reforma tributária estimulada pelos empresários, melhorias na 

saúde envolvendo a classe médica, melhorias na educação sob o comando dos 

Diretórios Acadêmicos. Outros manifestantes com causas diversas também estavam 

envolvidos nas mobilizações.  

Portanto, constatou-se que muitos foram às ruas engajados numa luta que 

não sabiam ao certo o que era. Por no possuírem uma bandeira de luta 

acompanhavam os interesses dos amigos, dos familiares e conhecidos.  

Uma característica marcante do movimento em Francisco Beltrão foi que os 

atores sociais não eram, na maioria, trabalhadores e sim os representantes da elite 

local que mobilizaram as escolas particulares para lutarem por educação de 

qualidade.  

Portanto, as mobilizações foram importante e transformaram-se num fato 

histórico para o município de Francisco Beltrão em virtude da dimensão e do número 

de agentes envolvidos indiferente da posição econômica, social, cultural e política.  

 
 



7 REFERÊNCIAS 
 
ARENDT, Hannah.. “O que é autoridade”. In: _______. Entre o passado e o futuro. 3 
ed. São Paulo: Perspectiva, 1992.  
 
BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. 10 ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004.  
 
FARIA, José Eduardo. A crise do direito numa sociedade em mudança. Brasília: 
universidade de Brasília. 1988. P121(coleção Roberto Lyra Filho. Pensamento crítico 
do direito). 
 
HERKENHOFF, João Baptista. Movimentos sociais e direito. Porto Alegre: Livraria 
do Advogado, 2004 .  
 
IHERING, Rudolf Von. A luta pelo direito. 23 ed. Rio de Janeiro: Forense, 
2009.p.91. 
 
MEJÍA, Marco Raúl. Transformação social: educação popular e movimentos 
sociais no fim do século. São Paulo: Cortez. 86p. 1996. 
 
MIRANDA.  Pontes de. A margem do direito: ensaio de psicologia jurídica. 3 ed. 
Campinas: Bookseller, 2005.  
 
PICOLOTTO, Everton Lazzaretti. Movimentos sociais: abordagens clássicas e 
Contemporâneas. Revista Eletrônica de Ciências Sociais, ano I, ed. 2, nov. 2007. 
Disponível em: https://www.google.com.br/url? Acesso em: 25 de jul. 2013.  
 
PINTO, João Batista Moreira. Direito e novos movimentos sociais. São Paulo: 
editora acadêmica. 94p. 1992. 
 
SANTOS, Boa Ventura de Sousa. Pela mão de Alice:o social e o político na pós-
modernidade.13 ed. São Paulo:Cortez, 2010. 
 
TOURAINE, Alain. Poderemos viver juntos? iguais e diferentes. 2 ed. Petrópolis: 
Vozes, 2003. 
 
TRIVIÑOS, Augusto N. S. Introdução à pesquisa em ciências sociais: a pesquisa 
qualitativa em educação. São Paulo: Atlas, 1987.  


