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Sempre houve lutas sociais, mas as interpretações sobre os movimentos sociais
nas ciências sociais (e, em particular, na sociologia) passam por três momentos
principais que correspondem ao estabelecimento dos movimentos sociais
“nacionais”/“modernos”. Cada uma deles coincide com conjunturas críticas de profunda
reconfiguração da sociedade, nos quais os movimentos sociais se relacionam a
transformações societárias mais abrangentes.
O primeiro momento coincide com as interpretações dos “clássicos” da
sociologia e, em particular, com o caminho iniciado por Marx quem, ao colocar o
conflito e a ação coletiva no seio da estrutura social, elabora a primeira teoria
sistemática sobre o tema. As interpretações sobre os movimentos sociais,
fundamentalmente elaboradas a partir da experiência europeia, estiveram marcadas
neste período principalmente pelo movimento operário e a importância atribuída ao
conflito no mundo do trabalho e a uma concepção de mudança social fortemente
vinculada ao Estado.
A especialização acadêmica e uma série de lutas sociais desenvolvidas a partir
de meados do século XX levaram, no entanto, a uma institucionalização acadêmica dos
movimentos sociais como objeto de estudo, sobretudo nos Estados Unidos e na Europa,
a partir dos anos 1960. Às preocupações gerais do debate anterior, surge um campo de
discussão bem mais delimitado (por vezes, inclusive excessivamente especializado) e
preocupado por interpretações de médio alcance, pelas dimensões internas e os impactos
dos movimentos, a pluralização das identidades e os sentidos das ações coletivas. Nesse
segundo momento, as matrizes analíticas oferecidas pelas teorias dos “novos
movimentos sociais”, a teoria do processo político e abordagens mais totalizantes como
a de Charles Tilly, entre outras, também buscavam, de diferentes maneiras,
compreender os movimentos em uma sociedade em mutação. A crise do fordismo, a
emergência de uma sociedade pós-industrial ou da informação apareciam, assim, não
somente como pano de fundo, mas como elementos indissociáveis da interpretação dos
atores sociais daquele tempo, a não ser em algumas perspectivas de viés racionalista,
instrumental e pouco abertas ao contexto, à cultura e à história.
No entanto, os limites dessa discussão passaram a ser visíveis a partir do final
dos anos 1980 e início da década de 1990, momento em que a sociedade, a política e a
economia
passam
novamente
por
transformações
globais
profundas.
Concomitantemente, os sujeitos sociais começam a se rearticular sob novas práxis
coletivas, formas organizativas e comunicativas, pondo em questão a própria definição
de “movimento social” e boa parte do repertório conceitual anterior. Emerge assim um
terceiro momento, no qual ainda estamos submersos, em que as divisões anteriores entre
correntes e paradigmas são substituídas por abordagens mais plurais e inclusivas. A
despeito de algumas críticas bastante radicais à literatura precedente, os enfoques

“clássicos” não perdem totalmente sua influência, já que grande parte da teorização
recente mais que uma renovação total, consiste em uma adaptação, uma maior abertura
a outros temas ou uma guinada que enfatiza as dimensões individuais, relacionais e as
fronteiras mais fluídas do ativismo contemporâneo.
Diante deste cenário, vários autores têm buscado compreender as novas
dinâmicas de engajamento militante, as formas de construção de um sujeito mais
descentrado e as concepções de mudança social emergentes no mundo após a queda do
Muro de Berlim e a derrota de projetos prévios da esquerda. No entanto, à diferença dos
dois momentos anteriores, ainda não temos elaborações sistemáticas que consigam
relacionar, de maneira consistente, os movimentos sociais contemporâneos às
transformações societárias atuais. As teses sobre a pós-modernidade, a sociedade
líquida, a sociedade do risco ou as sociedades complexas, bem como o afastamento da
teoria crítica diante dos movimentos emergentes, contribuem pouco a avançar nesta
direção.
A partir de um percurso histórico e teórico sobre a relação entre movimentos
sociais e modernidade, o presente curso pretende contribuir justamente a este esforço
interpretativo, globalmente orientado, de entendimento dos movimentos sociais
emergentes como signos das transformações societárias contemporâneas. Portanto, não
se trata de um curso ortodoxo de história ou de teoria dos movimentos sociais, nem
tampouco simplesmente de uma história das teorias dos movimentos. Estas, no entanto,
serão mobilizadas centralmente vis-à-vis aportes da teoria social e contribuições do
campo da própria militância como forma possível de reconectar a sociologia dos
movimentos sociais com a sociologia geral.
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Leitura da Parte II (“Opressão, movimentos reacionários e crise da democracia”) do
livro no prelo Movimientos sociales en el mundo contemporáneo editado por Breno
Bringel e Geoffrey Pleyers (ler os textos sobre Egito, Turquia, Kosovo, Japão e França).

