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Introdução

        Os movimentos de grupos organizados e 
estruturados, tendo como foco a modificação da 
sociedade e de suas estruturas recebem o nome de 
movimentos sociais, existindo várias possibilidades de 
conceituá-los, pois estão em constante evolução no 
tempo.Mas “a ação de um grupo de pessoas tem de ser 
qualificada por uma série de parâmetros para ser um 
movimento social. Este grupo deve estar constituído 
enquanto coletivo social e para tal necessita de uma 
identidade em comum.”[2 ](GOHN, 2000).

Os movimentos sociais urbanos que tiveram início 
a partir da década de 60, são hoje um marco de 
referência na sociedade capitalista. Onde as 
diferenciações nas formas de organização espacial 
geram conflitos e divisões no espaço. “O avanço do 
capitalismo se verifica de modo desigual e sob 
diferentes formas aparentes, conduzindo ao 
desenvolvimento das forças produtivas, às relações de 
produção e á estruturação de classes sociais.” [1]
(CORRÊA, 2000).

Percebe-se que a cidade é uma contradição 
própria do capitalismo, nela encontra-se bairros nobres 
e valorizados e áreas marginalizadas e esquecidas. E 
essas diferenças são responsáveis pela produção e 
reprodução das diversas camadas sociais urbanas.

O presente trabalho, realizado a partir de pesquisa 
bibliográfica pretende analisar esse fenômeno a partir 
de uma visão crítica que possibilite a verificação dos 
fatores que causam essas diferenciações, porque 
causam e como se dá o processo de modificação da 
sociedade.

Material e métodos

A pesquisa desenvolveu-se com levantamentos 
bibliográficos pertinentes ao tema abordado, visto que 
a problemática urbana se reflete na qualidade de vida 
da população abrangendo as diversas classes e seus 
movimentos sociais.

Resultados/ Discussão

Os diferentes tipos de espaço, lutam por diferentes 
objetivos, cada um com características próprias e suas 
deficiências.

Há na sociedade contemporânea uma dicotomia de 
valores, sobre isso SANTOS [3] afirma:

“O espaço global seria formado de redes desiguais que 
emaranhadas em diferentes escalas e níveis, se sobrepõem e 
são prolongadas por centros, de características diferentes 
desembocando em margens resistentes a unificação. O todo 
constitui não o espaço banal, isto é, o espaço de todos os 
homens de todas as formas, de todas as organizações de 
todas as ações – numa palavra, o espaço geográfico. Mas só 
os fatores hegemônicos se movem de todas as formas e 
utilizam todos os territórios”. 

Os movimentos sociais urbanos são marcados pelas 
lutas da sociedade contra o poder do capital que domina 
território e à medida que avança seu poderio, aumenta as 
exclusões de classes.

O Estado apresenta-se como responsável pela 
manutenção e providência de recursos para a sociedade 
como um todo, mas ele é instrumento de legitimação do 
poder e da superioridade das classes dominantes. Há uma 
grande valorização das áreas já bem estruturadas onde 
residem o capital, e as áreas de moradia dos trabalhadores, 
dos assalariados e mesmo dos desempregados são 
esquecidas e abandonadas.

Por isso para a população excluída, o Estado não 
cumpre seus deveres, pois, suas condições de vida se 
apresentam de forma precária; falta atenção e provimento 
de fatores físicos e humanos, levando à conclusão de que  o 
poder do estado não atua de forma uniforme.

Surgem então os movimentos sociais urbanos, que têm 
como origem as contradições específicas do ambiente 
urbano. Dentre os mesmos se destacam:

- O movimento de bairros
- O movimento de favelados
- O movimento de inquilinos
- O movimento dos sem tetos

Esses movimentos são hoje ferramentas de crítica e 
modificação das sociedades e de suas diferenças, próprias à 



globalização capitalista.
As reinvidicações de bairros, de operários e de 

uma cidade como um todo são modos de 
questionamento ao que à elas se impõe, ajudando na 
transformação e no desenvolvimento da sociedade 
civil.

Os movimentos sociais urbanos mesmo que 
apresentados com certa fluidez, imparcialidade e 
fragilidade são, desde décadas passadas, a maneira que 
as camadas sociais menos favorecidas encontram de 
organizar suas necessidades e colocá-las diante do 
poder publico em forma de protestos e  reinvidicações.

Como base da análise do espaço urbano pode-se 
compreender a complexa rede de fatores que interligam 
e separam classes e valores em um espaço de constante 
movimento político que é regido por um sistema que 
tem muito o que mudar.
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