
Sociologia - Semana de 18 a 23 de março 
 

2º Anos 

Pesquisa individual no caderno: Conceito de Movimentos Sociais 

 

3º Anos 

Pesquisa individual no caderno: Movimentos culturais das juventudes 

 

 

Trabalho em grupo - valor 3 pontos 

 

Roteiro para produção de trabalho em grupo para apresentação escrita e oral (2º e 

3º anos) 

 

- Introdução/Apresentação 

- Origens do movimento 

- Idealizadores, lideranças, símbolos e ídolos 

- Calendário dos eventos (local, nacional, global) 

- Objetivos e propostas do movimento 

- Fontes e referências (livros, revistas, periódicos, sites, filmes, vídeos, outras fontes de 

pesquisas) 

 
 

Movimentos Sociais Contemporâneos – 2º ano 

 

O trabalho de pesquisa objetiva debater temas e problemas na sociedade contemporânea 

relativos às formas de participação da sociedade civil organizadas em movimentos, 

redes sociais e outras organizações ou associações civis coletivas. Nesse sentido, é 

preciso perceber as novas dinâmicas associativas de coletivos, cada vez mais 

heterogêneos, no cenário regional e global, assim como as novas estratégias de ação 

coletiva de movimentos sociais e suas redes transnacionais, impulsionadas pelas 

transformações próprias da “era da comunicação e informação”. Ademais faz-se 

necessário pesquisar, as novas estratégias de lutas e de agendas políticas dos 

movimentos, face às recentes e focalizadas crises do capitalismo financeiro global, 

assim como a relação dos movimentos em contextos de mudanças paradigmáticas de 

governos. Por tudo isto, a Sociologia convida pesquisas sobre as práticas dos 

movimentos sociais, em diferentes territórios, assim como as teorias e categorias 

analíticas que tem sido criadas ou recriadas para investigá-los. Analisar essas 

transformações é uma necessidade para a sociologia dos movimentos sociais no Brasil e 

de outros países. 

 

Sugestões de trabalho:  Ecologia – Greenpeace; Feminismo – Marcha das vadias; 

Homossexualidade – Passeatas LGBTS; Movimento negro – Cotas étnico racial; 

Discriminalização das drogas – Marcha da maconha 

 

Movimentos culturais de juventudes – 3º ano 

 



Os inúmeros movimentos de transformação social, sejam eles radicais ou utópicos, que 

as últimas décadas viram surgir, tiveram, como seus principais articuladores, os jovens. 

Isso se deve não apenas ao seu poder de mobilização, mas principalmente, pela natureza 

das ideias que colocaram em circulação, pelo modo como as veicularam e pelo espaço 

de intervenção crítica que abriram. Não foram apenas novos atores históricos que 

surgiram na cena do já tumultuado debate político-cultural das últimas décadas. Com 

um novo discurso e uma nova prática social, grupos jovens possibilitaram o exercício 

mais sistemático de um tipo de crítica social que, até então, nunca se vira ou ouvira. 

Música, moda, arte, literatura, drogas, misticismo, pacifismo, ecologia, feminismo, 

revolução sexual, manifestações estudantis, greves, passeatas, barricadas e confrontos: 

eis alguns dos assuntos que irão compor a pesquisa e análise desde as juventudes da 

Alemanha dos anos 1940, passando pelas décadas do século XX até os dias atuais no 

Brasil e no mundo. 

 

Sugestões de trabalho: juventudes na Alemanha nazista; Beatnicks – juventude 

transviada; Anos dourados; Anos 1960 – movimento hippie; Juventudes políticas e o 

Maio de 1968; Anos 1970 e o movimento punk; anos 1980 - tribos urbanas;  anos 1990 

– yuppies, nerds; anos 2000 e a diversiadade cultural – gênero, lésbicas, gays, geerks 


