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1- Resumo 

Este projeto se propõe a analisar aspectos contemporâneos dos movimentos sociais 

no Brasil, com ênfase nos movimentos feministas e suas vertentes, particularmente 

aquelas que se mostraram ativas e renovadas a partir das manifestações ocorridas 

em junho de 2013 no Brasil. Para isso, recorre ao estudo tanto das posturas 

ideológicas quanto das formas de comunicação de tais movimentos, em especial o 

uso e a ação das novas tecnologias de informação, principalmente as chamadas 

“redes sociais”.  

2- Introdução 

Os movimentos sociais sempre existiram. No entanto, ao longo da história, 

foram adquirindo formas e modelos de organização condizentes com cada contexto 

e cada momento histórico. No final do século IX e durante o século XX, com a 

industrialização e a urbanização aceleradas, destacam-se os movimentos 

trabalhistas e operários, as organizações estudantis e os movimentos de luta pela 

terra. Já em um cenário mais recente, ganham importância política grupos ligados 

aos direitos humanos, aos direitos femininos e homossexuais, e as lutas pelos 

direitos dos grupos étnicos, no caso brasileiro negros, indígenas. São os chamados 

“novos movimentos sociais”. Esses movimentos se constituem em mecanismos dos 

cidadãos para a reivindicação de seus interesses e direitos sociais, direitos políticos 

e anseios coletivos (GOHN, 2004). 

Isso fica claro, por exemplo, com o movimento feminista, que provocou uma 

revisão a respeito da hierarquia entre os gêneros e politizou espaços que antes não 

eram considerados como espaços de lutas políticas; o cotidiano passou a ser 

valorizado e, assim, as lutas adentram o espaço doméstico (SANTOS, J.B. 2011). 

Mesmo com mudanças e revisões, a luta feminina ainda é um movimento que 

se caracteriza como um movimento que procura estabelecer a igualdade entre 

homens e mulheres, por esclarecer temas sociais vividos e que há décadas são 

fontes de inesgotáveis discussões, mas que ainda permeiam o cotidiano feminino 

(SANTOS, J. B. 2011).  

No Brasil as organizações das mulheres e os movimentos feministas há muito 

tentam ocupar espaço tanto no âmbito institucional, no governo, quanto na 



sociedade. Essa atuação é permeada por conflitos, contradições e disputas 

ideológicas. Isso dificulta uma organização única ou centralizada. Dessa forma, 

caracterizam-se pela multiplicidade de ideias e manifestações, já que os grupos 

formados aqui ainda possuem divergências em suas concepções ideológicas e 

plataformas políticas.  

Essa condição de resistência, mesmo diante da adversidade, e a realidade 

das mulheres impulsionaram a organização desta pesquisa. 

3- Objetivos 

Esta pesquisa tem como objetivo analisar os diversos cenários dos 

movimentos sociais e as manifestações ocorridas no Brasil em Junho/2013, dando 

enfoque, aos movimentos femininos, suas lutas, ideologias e participações políticas.  

Busca também analisar a influência e participação dos meios de comunicação, 

particularmente das denominadas “redes sociais” nesse processo. Procura, dessa 

forma, levantar elementos para discussões e debates sobre o assunto e, assim, 

contribuir para a compreensão das complexas relações sociais contemporâneas. 

4 – Metodologia 

A partir de uma leitura histórica e crítica, propõe-se aqui uma pesquisa 

qualitativa, de caráter teórico que, além de levantamentos de documentos e das 

informações veiculadas na sociedade, contextualize as relações sociais observadas. 

Serão analisados, num primeiro momento, aspectos históricos e políticos dos 

movimentos, suas histórias e trajetórias no cenário de lutas sociais, buscará 

entender se as lutas femininas ainda conseguem dar continuidade à busca pela 

igualdade e respeito mesmo com as fragmentações já constatadas nos movimentos. 

Os procedimentos metodológicos consistem no levantamento, leitura, síntese 

e análise de material bibliográfico, incluindo livros, na confrontação e afirmação dos 

conceitos, somados a revistas, jornais e sítios eletrônicos (sites), como fontes de 

informação e posterior reflexão teórica para a redação de trabalho final. 

5 – Desenvolvimento 

 O trabalho terá seu desenvolvimento apresentado por uma introdução com 

revisão bibliográfica, dois capítulos e a conclusão. O primeiro capítulo terá um 



caráter mais teórico, incluindo aspectos metodológicos, históricos e conceituais. No 

segundo, a ênfase será na análise da presença das lutas femininas das 

manifestações de 2013 e nos mecanismos comunicacionais utilizados pelos sujeitos 

envolvidos. 

6 – Resultados Preliminares 

Na fase inicial em que se encontra a pesquisa, o esforço se concentrou na 

construção da estrutura teórica, conceitos e categorias e no levantamento de dados 

e aspectos históricos que aparecem na introdução deste texto. 

A partir desse levantamento inicial, pode-se perceber que a luta das 

mulheres, apesar de avanços, ainda não conseguiu superar a desigualdade e a 

violência na sociedade. Constata-se também que feminismo possui atualmente 

diversas frentes de luta e diversificadas bandeiras, algumas resgatadas do seu início 

e outras surgidas atualmente. Nota-se, ainda, que os movimentos ganharam força e 

ampliação de sua voz através da internet que, como mostraram as manifestações de 

Julho de 2013, possibilitou uma comunicação muito mais rápida e fiel aos 

acontecimentos, servindo muitas vezes como fonte de informações, mobilizações e 

debates. 
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