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IMPLICAÇÕES DOS MOVIMENTOS SOCIAIS NO BRASIL 

1. RESUMO 

 A pesquisa, em desenvolvimento, consiste na análise sobre os movimentos 

sociais e as manifestações ocorridas em 2013, demonstrando suas implicações 

iniciais e as posteriores. Entendendo a violência como um instrumento que instaura 

um novo poder, a partir da ótica de Arendt, este artigo objetiva-se pensar estes 

movimentos como uma forma de insatisfação social a atual conjuntura política a qual 

não responde aos anseios da população. Ao mesmo tempo analisar, a partir de 

Castells, uma sociedade em rede capaz de mobilizar os jovens “nativos digitais” e 

com isso, perceber as matrizes do descontentamento gerado tanto dentro como fora 

do movimento. 

2. INTRODUÇÃO 

 A pesquisa surgiu da necessidade de tentar compreender os movimentos 

sociais ocorridos a partir de junho de 2013 e suas repercussões durante o episódio 

da Copa do Mundo sediada no Brasil. O espetáculo da Copa acabou e restam ainda 

algumas questões que são basilares a esta pesquisa: Será que estes movimentos 

sociais realmente alcançaram as mudanças esperadas? O cenário político e social 

do Brasil sofreram alterações estruturais? É possível pensar uma reforma política no 

Brasil a partir destes movimentos? O caminho da pesquisa segue esta direção e 

objetiva-se pensar a origem dos movimentos sociais e suas possíveis interfaces na 

cultura de formação do perfil da juventude.  

Para esta análise faz-se necessário entender os movimentos de junho de 2013 

em sua vertente histórica, sociológica e política. Mesmo com a proximidade do 

evento, as questões debatidas na pesquisa tornam-se necessária para a 

complementação de análises já realizadas por outros autores, tais como GROPPO 

(2000) em seu livro “Uma Onda Mundial de Revoluções”, David Harvey e Leonardo 

Sakamoto (2013) na coletânea “Cidades Rebeldes”, mas que garantem a 

originalidade da pesquisa pelo direcionamento às questões pouco estudadas como a 

violência. 

3. OBJETIVOS 



 Analisar o contexto histórico brasileiro atual, juntamente aos motivos que 

deram início aos movimentos sociais. 

 Compreender as ideologias implícitas – ou a falta delas – nas reivindicações 

populares. 

 Relacionar os movimentos sociais com suas implicações já ocorridas e as 

vindouras. 

4. METODOLOGIA 

 A pesquisa consiste em uma pesquisa bibliográfica, além do uso de materiais 

audiovisuais, artigos, textos e entrevistas na internet e jornais eletrônicos, a fim de 

complementar a pesquisa. 

5. DESENVOLVIMENTO 

 “Não são por R$0,20!” Essa foi a bandeira estampada nas redes das 

manifestações ocorridas em junho de 2013 em São Paulo, quando o Movimento 

Passe Livre (MPL) se organizou com diversos outros movimentos sociais e, assim, 

as ruas de São Paulo – e de outras capitais do Brasil, com movimentos e pautas 

diferentes – foram tomadas por populações de diferentes idades, 

predominantemente jovens, descontentes com o aumento da passagem do 

transporte coletivo, com o gasto público, com a situação política e econômica pelo 

qual o Brasil passa. Era um momento histórico para o país: brasileiros saem às ruas 

questionando os gastos envolvidos com a Copa do Mundo FIFA e reivindicando 

melhorias nos serviços sociais que garantem a vida de um morador – educação, 

saúde e transporte, todos com o famoso “padrão FIFA”. 

 Desse processo histórico desdobram-se situações e análises que possibilitam 

levantar algumas questões, mesmo correndo o risco de se deixar levar pela 

proximidade dos acontecimentos. O pressuposto inicial de nossa análise é 

aprofundar as origens históricas dos movimentos sociais tendo como referência a 

década de 1960 e, principalmente, a formação de lideranças sociais presente no 

contexto brasileiro durante o processo de redemocratização política dos anos de 

1980. Este resgate histórico possibilita pensar a formação e conscientização popular 

como uma possibilidade de reconstrução do contexto sociopolítico dos movimentos 



sociais de nosso tempo e sustentar a hipótese de que não se trata apenas de um 

descontentamento por conta de um fato, mas de um repensar da política que 

perpassa pelo próprio movimento. Esta hipótese se fortalece se levarmos em conta 

que o movimento de junho de 2013 se junta a uma ação maior, quando analisado os 

aspectos instrumentais de organização das massas, tanto no Brasil como em outros 

países, a rede social “Facebook” e seus desdobramentos como a violência utilizada 

como recurso para se (re) instaurar o poder e as promessas como resultados desta 

ação.  

 Sobre o desenvolvimento da pesquisa, teremos primeiro um panorama 

histórico dos movimentos sociais no Brasil, voltando aos anos 1960 e 1970, com as 

manifestações contra o governo civil-militar (1964-1985) e o movimento tropicalista, 

e aos anos 1980 com a redemocratização do país. Segue-se a pesquisa com os 

capítulos “A internet como espaço agonístico”, onde serão discutidos as relações 

sociais em rede, internet, a construção de um espaço de discussões e sua 

transformação em movimentos de rua; “A rua como espaço de encontros e 

reivindicações sociais”, onde serão debatidos a violência, a questão social, as 

Jornadas de Junho e seus fatos; por fim, “Implicações dos movimentos sociais no 

Brasil” analisará o que ocorreu depois de junho de 2013, suas implicações 

imediatas, seus desfechos iniciais, e as possíveis implicações vindouras. 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

 No processo de pesquisa e de produção, é possível inferir que as 

manifestações de Junho demonstram o descontentamento da população brasileira, 

que se organizou através de redes sociais online e off-line para a tomada das ruas, 

no qual mídias sociais foram se tornando espaços de discussão, argumentação e 

organização do povo para a tomada das ruas. Também se verificou que a violência 

está presente nas manifestações, e não sendo necessariamente a violência física, 

mas a repressão sobre os ideais expostos e a tentativa de controle das 

manifestações. Pode-se inferir também que, antes de qualquer implicação, ocorreu a 

revolução social, talvez a maior implicação dos movimentos. 
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