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INTRODUÇÃO

RESULTADOS

A pesquisa buscou analisar as formas de organização, as
bandeiras de luta e o processo de formação política dos principais
movimentos sociais populares da América Latina na última
década. A análise prioriza os avanços que vem ocorrendo nas
formas de mobilização social e construção de uma cidadania
emancipatória em novo Continente.

METODOLOGIA

Na primeira década do século XXI, ocorreram fortes
mobilizações , protestos e pressão popular liderados
pelos Movimentos Sociais Populares em toda a América
Latina. As mobilizações produziram algumas conquistas e
avanços emancipatórios, Tais como:
• A chegada ao poder de lideranças populares.
• Implantação de políticas inclusivas e de democratização
social (Bola Família no Brasil, Conselhos Populares na
Venezuela, Organização dos Indígenas na Bolívia).
• Estratégias de resistência à globalização neoliberal
através da articulação dos Movimentos Sociais em rede.
Exemplo: o Fórum Social Mundial.

REFERÊNCIAS

A pesquisa ficou circunscrita na análise de documentos a partir de
sites dos Movimentos Sociais delimitadas e na produção
bibliográfica recente sobre a temática. O campo empírico definido
como amostra, prioriza dois Movimentos Sociais Populares nos
cinco países que seguem: Argentina – Movimento de
Trabalhadores Desocupados (MTD) e Movimento Piquetero;
Brasil- Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST) e
Movimento dos Trabalhadores Desocupados (MTD); BolíviaMovimento Indígena (MI) e Movimento ao Socialismo (MAS);
Chile- Movimento Mapuche e Central Unitária dos Trabalhadores
(CUT); Venezuela- Federación de Estudiantes Universitários de
Venezuela (FEUV) e Movimento Bolivariano da Venezuela (MBV).
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