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RESUMO 

 Em um momento de ampliação das relações entre os Estados, os 

movimentos sociais passam a interferir no cenário internacional indicando uma 

transnacionalização de suas lutas. O avanço para o campo internacional permite que 

tais movimentos se evidenciem enquanto atores internacionais e possibilitem uma 

análise distinta dos próprios elementos constitutivos do Estado, ou seja, o que antes 

diferenciava e limitava as lutas sociais em países diversos, tende agora a ser 

rompido e dar início a um processo de unificação internacional de reivindicações 

convergentes. O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) e o 

Movimento Indígena na Bolívia se destacam na América Latina como movimentos 

transacionais que unificam suas respectivas lutas em torno de objetivos comuns. 

INTRODUÇÃO 

A atuação dos movimentos sociais é restringida pelo território, pela conjuntura 

política e pelas demandas internas de um Estado. No entanto, alguns movimentos 

vêm tomando proporções e alcance internacionais, ao ponto de se poder falar em 

um processo de transnacionalização dos movimentos sociais.  

Vicente Bezerra (2004, p.110) diz que “a crescente relevância do fenômeno 

da transnacionalidade tem demandado na relativização da exclusividade dos temas 

estatais nas análises em Relações Internacionais”, ou seja, o Estado, enquanto ator 

central tem que abrir espaço agora para inserção de atores não-estatais que 

também passaram a desempenhar papéis de destaque e influência em âmbito 

internacional.  

Faz-se necessário, então, entender o significado da atuação desses 

movimentos no cenário internacional e analisar como a sua relação transnacional 

com o sistema internacional corrobora com o repensar da concepção de Estado, 

nação e territorialidade. 

 A partir do processo de transnacionalização do Movimento dos 

Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) e do Movimento Indígena na Bolívia, há que 

se discutir como movimentos sociais que surgem internamente em um Estado, 

limitados por leis específicas, por fronteiras territoriais e restritos a um povo, ganham 

o cenário internacional se fazendo agentes realizadores e influenciadores das 

relações internacionais. 



OBJETIVOS 

1. Analisar o papel dos movimentos sociais transnacionais no âmbito 

internacional da América Latina; 

2. Examinar os elementos constitutivos do Estado a partir 

transnacionalização dos movimentos sociais.  

METODOLOGIA 

 A metodologia a ser aplicada nesta pesquisa se sustenta em uma ampla 

revisão da literatura, bem como o levantamento e a análise de fontes bibliográficas, 

tais como livros, artigos científicos, trabalhos acadêmicos, etc. 

DESENVOLVIMENTO 

O Estado possui três elementos essenciais - um povo, um território e um 

poder (autoridade) – assim como aponta Dalmo Dallari (2013, p.115). O povo é a 

população, é um grupo inserido dentro da ordem de determinado Estado. Nação, por 

sua vez, está vinculada à ideia de identidade de grupo. Darcy Azambuja (1992, p.19) 

afirma que “nação é uma comunidade de consciências (...)”. O território, para 

Azambuja, é base física que serve de limite à jurisdição do Estado, é o país 

propriamente dito. 

O primeiro elemento a ser tratado é a População. A população deve ser vista 

a partir de novas perspectivas. Ela não é somente um amontoado de pessoas 

expressado por determinada quantidade numérica. Há que se levar em conta 

também as relações que esses indivíduos possuem. A população é dotada de uma 

organicidade, ou seja, aqueles que a compõe desenvolvem papéis dentro dos mais 

variados grupos de sociabilidade presentes naquele Estado.  

O segundo elemento essencial é o Território, não há Estado sem território. Ele 

é a base física, é o espaço físico que o Estado se localiza, é onde o Estado exerce o 

seu poder, como afirma Celso Mello (1982, p.691). Suas fronteiras delimitam o 

alcance do poder soberano de tal Estado, e limitam o ordenamento jurídico daquele 

Estado espacialmente.  

Os diferentes países latino-americanos enfrentam dilemas e problemas 

sociais similares, desde conflitos acerca da delimitação de áreas aos povos 

indígenas, até a má distribuição de moradias urbanas. Os movimentos sociais, 



então, surgem com o intuito de reivindicar melhorias e soluções para tais dilemas. 

Todavia, quando desenvolvem proporções maiores, se nota que há intersecções 

entre as suas respectivas bandeiras. Surgem aí os movimentos sociais 

transnacionais. 

A transnacionalização desses movimentos ocorre vinculada a uma 

desconstrução da perspectiva do Estação-nação e da territorialidade. Portanto, 

movidos por razões específicas, os movimentos sociais constroem juntos uma 

identidade para além de suas respectivas nacionalidades e unificam suas forças 

políticas fora dos limites territoriais dos Estados de origem.  

RESULTADOS PRELIMINARES 

A transnacionalização dos movimentos sociais apresenta uma possível e 

diferente interpretação dos elementos constitutivos do Estado. Quando grupos 

unidos sob uma mesma reivindicação interna em Estados distintos, se encontram 

externamente, e seus objetivos são convergentes, estes se sobressaem ao próprio 

sentimento de pertencimento a um determinado povo, território e governo, e em 

última instância, ao próprio Estado. Isto é, a transnacionalização dos movimentos 

sociais pode indicar que os limites territoriais, o poder soberano e o sentimento de 

união nacional sejam conceitos frágeis para estruturar um Estado, tendo em vista 

que quando a luta é por direitos, os limites podem desaparecer.   
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