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Resumo 

Os Movimentos Sociais são entendidos a partir de conceitos que enfatizam a historicidade dos 
acontecimentos que levaram o sistema mundial a ser um sistema capitalizado e hegemônico. Emergem das 
classes menos favorecidas e se dão como resposta organizativa a esse sistema a partir de uma sociedade em 
ações coletivas. Muitas regiões brasileiras, de modo especial na Amazônia, a ausência ou pouca atividade dessas 
organizações vêm fazendo parte da caracterização de uma sociedade acomodada e alienada pelo trabalho e 
educação que os grandes empreendimentos fornecem. Um exemplo bastante evidente é o que ocorre na zona 
rural do município de Moju no Estado do Pará, em que a empresa Sococo S.A Agroindústria da Amazônia vem 
conquistando a passividade da população local. 
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Introdução 

 

Os Movimentos Sociais são entendidos a partir de conceitos que enfatizam a 

historicidade dos acontecimentos que levaram o sistema mundial a ser um sistema 

capitalizado e hegemônico. Diante disso, as desigualdades sociais foram e são inevitáveis e 

aprisionam a maior parte populacional do planeta na sua dinâmica opressora. Desse modo, os 

movimentos sociais se dão como resposta organizativa a esse sistema. São entendidos como 

organização da sociedade em ações coletivas. Muito mal interpretada devido à distorção 

sofrida pelas mentiras da mídia, os movimentos emergem das classes menos favorecidas 

devido às forças do capitalismo.  

No entanto, há muitas regiões ausentes dessas organizações, e que paulatinamente e 

silenciosamente são massacradas pelo poder hegemônico e carecem de respostas imediatas ao 

sistema opressor. É o caso de muitas situações encontradas na região amazônica, em que 

grandes empreendimentos vêm se instalando e propagandeando desenvolvimento e 

empregabilidade a um povo de culturas diversificadas e específicas, como no caso da 

Empresa Sococo S.A. Agroindústria da Amazônia que fixou sua grande fazendo do 

Agronegócio em território amazônico, valendo-se principalmente das terras produtivas da 

região e da força de trabalho da população local, que pouco, ou quase nada, se organiza para 
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pelo menos entender a dinâmica capitalista que envolve a presença da empresa em suas 

voltas. 

 

 

Espaço e Território 

 

O espaço natural passa por um processo de apropriação humana, em que, ao longo da 

história, o trabalho nele exercido pelo homem resulta na transformação desse espaço. Esse 

trabalho faz do espaço natural um espaço social, pois vai abrigar o homem modificador 

juntamente com a sua organização sociopolítica, seus modos de apropriação da natureza e 

suas formas de valorizar o espaço. O espaço social está contido no espaço geográfico, criado 

originalmente pela natureza e transformado continuamente pelas relações sociais 

(FERNANDES, 2005). Esse espaço passa a comportar um valor determinado pelo trabalho do 

homem, ou seja, pelo modo de produção em que estão contidos. Tal conceito é sintetizado por 

Lefebvre (1991) em que diz o espaço social é a materialização da existência humana. 

O território está relacionado às diferenciações contidas no espaço geográfico, e não 

pode ser concebido sem a relação sociedade/espaço. O conceito de território não pode existir 

sem uma sociedade que o crie e o qualifique (MORAES, 2000). Desse modo, o território é 

entendido como resultado da valorização e interesses do espaço transformado pelo homem a 

partir do seu trabalho, por isso possui limites, fronteiras e conflitos que são manifestações de 

controle e “descontrole” das relações de poder contidas nesse espaço. Território é um espaço 

de relação de poder. 

Abordando ainda os conceitos de espaço, trabalho e território, pode-se afirmar que o 

trabalho do homem produz o espaço social e esse por sua vez irá determinar o comportamento 

do homem. Historicamente o trabalho humano passa a ser uma mercadoria produzida pelo 

espaço. Para melhor entender essa afirmação é necessário abordar o modo de produção 

capitalista, em que a cidade é produzida pela lógica capitalista pautada principalmente na 

alienação do trabalho e na alienação da consciência. 

Analisando a historicidade da formação dos primeiros Estados-Nação (Europa no 

século XV) percebemos um pequeno acúmulo de poder nas mãos de poucos abastados em 

detrimento da grande população pobre. 
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As lutas camponesas que ameaçavam a ordem senhorial e sua territorialidade 
fragmentária estavam subjacentes à ordem centralizada no Estado nascente sob a 
hegemonia de uma nobreza atemorizada. Emergiu então uma nova ordem territorial, 
estatal, em contraste com o sistema medieval. Este modesto sistema de governo 
consistiu na institucionalização da autoridade pública em domínios jurisdicionais 
mutuamente excludentes. (HAESBAERT, PORTO-GONÇALVES, 2006, p.17) 

 

Nesse sentido observamos uma pequena amostra de poder hegemônico que se 

sobressai em privilégios e direitos sobre a sociedade que está na condição de servidão. Esse 

poder hegemônico é concentrado em territórios específicos onde o acúmulo de capital é 

maior, onde as privatizações fazem parte da dinâmica territorial e onde as relações de poder 

são mais expressivas devido o modo de produção capitalista aplicado gerando mais acúmulo 

de capital e principalmente produzindo desigualdade que afeta diretamente a classe popular e 

trabalhadora.  

 

 

Conceito de classe 

 

Dando seguimento a esta lógica e antes de abordar o conceito de Movimentos Sociais 

é necessário adentrarmos um pouco no conceito de Classe baseado em dois autores Marx e 

Thompson. Pois, segundo Sobreiro Filho (2016) esses dois autores também subsidiam as 

discussões sobre os movimentos sociais, sobretudo, porque muitas vezes os movimentos 

sociais eram vistos como classe ou como uma parcela fragmentada desta. 

Por isso, vejamos que, sucintamente, para Marx (e Engels) através das obras 

“Manifesto comunista” e “Ideologia alemã”, a concepção de classe está vinculada em lutas 

relacionando o proletariado e a burguesia tendo o capital como posição central, e, 

posteriormente, com a outra obra, destaca-se a presença de classes dominantes. A concepção 

de classe tem sua existência nas próprias contradições da burguesia.  

Thompson aborda classe como uma categoria histórica, pois os processos sociais 

surgem através do tempo, em que as pessoas se comportam de modo classista desenvolvendo 

e amadurecendo tal modo na história. Ele também aponta o conceito de classe como algo 

inseparável de luta de classes, o qual Thompson aponta como de suma importância. 
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Os Movimentos Sociais 

 

Essas concepções trazem em si, de certa forma, o histórico motivador da origem dos 

Movimentos Sociais, no entanto, se diferenciam nas definições, já que os movimentos sociais 

abrigam uma multiplicidade de conceitos teóricos, mas que essencialmente pode ser definido 

como organização da sociedade tendo a ação coletiva como elemento central, e classe pode 

ser definida como uma situação. 

Retomando o conceito de organização social e ação coletiva podemos associar o 

surgimento dessa sociedade em movimento à expectativa e intenção de resposta organizativa 

à uma outra camada populacional (supostamente superior no tocante à classe dominante 

graças a economia capitalista ou qualquer tipo de opressão) ou diretamente ao sistema que se 

opõe aos ideais desses grupos organizativos. 

É importante destacar, no entanto, que os movimentos sociais não estão 

exclusivamente ligados às classes oprimidas, mas também existem os movimentos das classes 

médias que na maioria das vezes interpretam o papel de classes opressoras. Para entendermos 

isso podemos tomar como exemplo e fazer uma breve análise nas teorias conceituais sobre os 

Movimentos segundo Maria Glória Gohn: Teoria Clássica sobre ação coletiva e a Teoria da 

mobilização de recursos.  

A primeira apresenta os movimentos sociais a partir da visão hegemônica dos Estados 

Unidos da América (EUA) a fim de compreender os comportamentos dessas ações coletivas e 

garantir o controle social sobre essas tensões, descontentamentos e agressões do coletivo 

organizado. Os movimentos eram entendidos como organizações irracionais em que os 

sujeitos se rebelavam e se organizavam. Também eram vistos numa perspectiva 

antidemocrática e revolucionária. As lideranças tinham papel reformista que guiaria a 

população até a obtenção de um Estado Comunista, o que diverge do capitalismo 

hegemonizado dos EUA. Esses conceitos, mesmo partidos de uma visão hegemônica, 

caracterizam os movimentos sociais que fluem da desigualdade e opressão sofrida pela classe 

popular que objetivam uma nova perspectiva de vida na sociedade.  
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A Teoria da mobilidade de recursos conceitua a “outra sociedade” em sua organização 

coletiva. Essa teoria americana traz em seu contexto vários movimentos que se articulam a 

partir da conjuntura geopolítica para lutarem por causas muito amplas como a paz mundial. 

Esses coletivos compõem a classe média e são pensados a partir de interesses econômicos, 

sendo que se mobilizam na obtenção de recursos financeiros e infra-estrutura, reproduzindo, 

assim, a lógica hegemônica do capitalismo. 

 

 

Conjuntura política 

 

Anteriormente, abordamos o modo de produção capitalista gerador de desigualdades, e 

após toda essa reflexão acerca do poder hegemônico e do papel dos movimentos sociais 

coloquemos em pauta essa conjuntura política no âmbito de Brasil e América Latina, os quais, 

bem sabemos, sofrem grande desestruturação tanto de caráter econômico quanto de caráter 

político devido a monopolização destas pelo poder hegemônico norte americano e europeu. 

Aqui podemos destacar os sistemas de redes e fluxo de comércio que abastecem o 

poder capitalista tendo a América Latina como fornecedora de recursos e mero abrigo das 

deformações oriundas desse sistema. Destaquemos as tradições campesinas, camponesas, 

trabalhadores do campo que são varridos de seus territórios junto com suas relações culturais 

pelos empreendimentos tecnológicos e de produção de larga escala voltada para abastecer 

meio mundo menos a localidade que fornece a força de trabalho e o espaço. 

Essas desigualdades também são resultado das eficientes redes do capitalismo, de 

modo especial da globalização, que enraíza cada vez mais as desigualdades sociais entre 

países desenvolvidos (inclusos na dinâmica global de informações precisas e exatas) e países 

subdesenvolvidos (não inclusos nessa dinâmica). A modernidade, o desenvolvimento local e 

não geral, a monopolização do poder, a exploração de recursos e de mão-de-obra caracterizam 

uma sociedade obediente ao sistema capitalista e que graças a esse sistema as desigualdades 

afloram fortalecendo o preconceito, o racismo, a homofobia, a xenofobia e outras mazelas do 

capitalismo sobre a sociedade. 

Nesse sentido, os movimentos sociais, principalmente os que se auto-denominam 

“populares” têm características de lutar contra essas mazelas, sendo que alguns abraçam 

causas específicas como o movimento gay, o movimento pela soberania popular na mineração 
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(mam), o movimento dos trabalhadores sem terra (mst), e muitos outros, que mesmo tendo 

sua centralidade objetivada, acabam, de forma direta ou indireta, defendendo todos os direitos 

de forma geral. 

O Brasil abrange todas essas problemáticas oriundas da desigualdade social, apesar de 

ser uma peça importante para o capitalismo devido a sua grande produção no gênero 

alimentício voltado para saciar a fome dos estrangeiros bem nutridos. Desse modo, a “pátria 

amada” brasileira acaba abrigando as problemáticas refletidas do processo hegemônico de 

forma bastante expressiva: população de baixa renda; crises econômicas; fome; epidemias; 

falta de infra-estrutura, saneamento básico e saúde qualificada para a população 

descentralizada nas áreas urbanas; educação pública deficiente e desqualificada; 

desempregabilidade e desvalorização do trabalho rural, desvalorização à tudo que se refere ao 

campo, com exceção ao Agronegócio. 

O Estado brasileiro se coloca à disposição das ordens do capital estrangeiro, e o foco 

maciço no agronegócio é a obediência límpida que o Brasil presta a esse sistema. Esse 

processo conjuntural da política capitalista, obviamente, faz alusão aos motivos do porquê se 

pensar nos Movimentos Sociais voltado para a defesa dos direitos dos camponeses,  

ribeirinhos, indígenas, quilombolas, homossexuais, negros, mulheres, operários e entre outros 

afetados pelas desigualdades geradas ou reforçadas por esse sistema opressor. 

 

 

Território de conflitos velados (Distrito Nova Vida x Sococo S.A – Moju/PA) 

 

Com base nesses argumentos abordados desde o início, o seguimento deste trabalho se 

dá na ênfase de uma problemática muito comum no território brasileiro (amazônico, 

principalmente): a questão de empresas multinacionais que se instalam em alguns territórios, 

e posteriormente se territorializam rapidamente absorvendo a identidade local da população, a 

mão-de-obra, os recursos naturais e os direitos de educação pública de qualidade. 

Nesse sentido, temos como exemplo o caso da empresa Sococo S.A. Agroindústrias da 

Amazônia, localizada no interior do município de Moju-Pa, há 41 km da sede do município, 

desde a década de 70, tendo posse de 20 mil hc de terras mojuenses. A fixação dessa empresa 

se deu primeiramente com a descoberta de um solo que melhor adaptaria espécies híbridas de 

coco. Esse investimento ocorreu sobre a alegação de que a Sococo é a maior empresa no ramo 
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da coqueicultura com sucesso no país, e com alto índice de empregabilidade tanto em Moju e 

Ananindeua-PA quanto em Maceió-AL. No entanto, essa empregabilidade, de modo especial 

em terras mojuenses, se resume a oportunidades da empresa em fazer uso do trabalho de 

muitos moradores do distrito Nova Vida e também de migrantes nordestinos, com a 

remuneração de um salário mínimo.  

A vila Nova Vida, foi fundada em 1985, e desde 2008 tornou-se um Distrito do 

município de Moju com cerca de 2.200 habitantes e apresenta uma idade próxima à idade da 

implantação da empresa no local. Mas de acordo com relatos recolhidos dos próprios 

moradores do Distrito, os primeiros moradores, nascidos e criados nesta localidade, datam do 

ano de 1927, e eram conhecidos como a povoação do Ipitinga, por estar localizada às margens 

do igarapé Ipitinga e onde residiam somente sete famílias, entre elas as famílias do Sr. João 

Gomes, Januário, Pedro Maia e Duquinha. Nesse período a população não recebia nenhum 

tipo de instrução escolar vinda da sede urbana de Moju, por isso eram considerados todos 

analfabetos. O acesso à cidade se dava primeiramente por canoa ou 6 km a pé até chegar à PA 

252 para poder pegar condução rumo a cidade de Moju. A economia local se dava 

principalmente pelo extrativismo vegetal de madeiras como Acapu, Angelim e Sucuuba; de 

frutas como bacuri, marí e uxí; da caça e pesca diversificada e da plantação de arroz e 

mandioca para produção de farinha. 

Na década de 70 essa economia sofreu alteração com a chegada de um japonês 

chamado Nossararo que introduziu a cultura da pimenta e do algodão na região. Nessa época 

a população ainda tinha grande relação com a mata preservada e conservação de seus 

igarapés. Já na década de 80 Nossararo negociou suas terras para compradores da cultura do 

coco que objetivavam implantar a empresa Sococo agroindústria da Amazônia, como projeto 

de coqueicultura do Brasil, e devido os fatores climáticos, solo e temperatura apresentarem 

condições favoráveis para tal cultivo, logo a empresa se instalou na localidade. E com isso, 

ocorreu a mesclagem dos povos vindos de outros estados brasileiros: Maranhão, Piauí, Ceará, 

Alagoas, que vinham em busca de emprego. 

Em 1985, devido a chegada contínua de pessoas na localidade, intensificou-se a 

especulação de grilagem de terra e conflitos pela posse de terra.  Os moradores tinham como 

aliado o deputado e advogado João Carlos Batista que os defendeu perante a justiça. Em 

seguida, comemoraram a fundação da Vila Nova Vida iniciando uma nova dinâmica na vida 

dos moradores com a abertura do ramal (estrada de terra), que posteriormente passou a se 
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chamar Avenida João Carlos Batista, que dá acesso à cidade. Em 1986 surgiu a associação 

dos moradores e a empresa abriu convenio com a prefeitura construindo uma escola na vila 

para atender toda a população, sendo eu essa escola á existia, porém localizada dentro dos 

terrenos da empresa a fim de atender somente os filhos de funcionários que moravam em uma 

agrovila dentro da Sococo. 

Hoje, o Distrito Nova Vida conta com duas escolas de ensino público, uma de 

Educação Infantil e a outra de ensino Fundamental e Médio Major José Tenório, a qual foi 

fundada pela própria empresa Sococo e que hoje está localizada no início do distrito (lado de 

fora da Fazenda de coco) e é mensalmente “prestigiada” com uma pequena quantia em 

dinheiro colaborativo partido dos bolsos da empresa. E os alunos, em sua maioria filhos, 

irmãos, primos ou sobrinhos de funcionários da Sococo, visam um futuro impregnado nas 

oportunidades de trabalhar para o Agronegócio da coqueicultura. Principalmente quando a 

escola não apresenta, em sua organização pedagógica, nenhum método de incentivo ao 

desenvolvimento local desvinculado da perspectiva urbana ou da perspectiva empresarial 

“bem-feitora”. Muitos alunos, de modo especial moradores das beiras de estradas, acabam se 

sujeitando ao trabalho alienador seja da Sococo, Marborges, Agropalma ou Biopalma (três 

empresas da dendeicultura) de forma muito precoce, enquanto os jovens moradores da vila 

começam a realizar experiências com interesses de ingressar na empresa através do Programa 

Jovem Aprendiz. 

Observa-se uma realidade de dependência, tanto da empresa quanto do distrito, para 

ambos sobreviverem, pois pesquisas populares revelam que se não fosse a existência da 

empresa no local a vila não teria crescido nem se mantido como uma das maiores vilas e 

finalmente Distrito do município de Moju, porém se não fosse a existência deste a empresa 

Sococo não teria significativos lucros graças à mão-de-obra que sustenta seu funcionamento. 

E a população ainda se identifica como “moradores da Sococo”, generalizando o território 

pertencente à empresa para além das cercas que a separam do distrito (se autodenominam 

pertencentes à Sococo e não ao Distrito Nova Vida). E dizem inclusive, que o distrito só pôde 

se desenvolver a partir da instalação da empresa, evidenciando ainda mais a alta dependência 

que ela proporciona. 

Essa região propícia e voltada para a monocultura foi evidentemente alvo de altos 

investimentos que eleva o valor da terra não só pela terra, mas pelo que ela produz: lucro. 

Mesmo que para obter tal lucro seja necessário se apropriar de técnicas que prejudicam o solo, 
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vegetação e hidrografia; se apropria da mão-de-obra local e se apropria do território criando 

uma territorialização voltada para o sistema capitalista. Esse sistema monopolizador de poder 

não é um fenômeno isolado de cada região brasileira, nem de meso ou microrregiões. Mas é 

um fenômeno que ocorre diariamente nos seio da sociedade desde as mais humildes às mais 

modernas. É um sistema global que controla a dinâmica econômica, política e cultural de cada 

território nacional, e, por isso, é necessário o surgimento, funcionamento e articulações dos 

movimentos sociais dentro dessa dinâmica fazendo o enfretamento à esses fenômenos. 

É necessário pautar que o distrito Nova Vida, que há muito sofre os conflitos oriundos 

da presença de um pedaço do capital hegemônico no seu território, é carente de uma 

organização coletiva e popular que possa interferir na contínua alienação trabalhista e 

educacional imposta pelo capitalismo. Levando em consideração que, de acordo com 

pesquisas informais, foi notado que mesmo que pequena parte da população do distrito se 

movimente em relação a empresa Sococo, suas ações dentro de Sindicatos dos trabalhadores 

assalariados e associação dos trabalhadores rurais ainda são demasiadamente mínimas 

havendo até muitas concordâncias com o modo de funcionamento da empresa. Certo que esta 

empresa, em comparação às demais empresas da região, é reconhecida como a empresa que 

menos agride o meio ambiente e mantém um melhor respeito em relação aos direitos 

trabalhistas dos seus funcionários.  

No entanto ela impede qualquer tipo de produção autônoma na agricultura local, pois a 

maioria dos funcionários da empresa não conseguem sobreviver apenas dos seus salários 

mensais e buscam como alternativa complementar a agricultura em seus sítios: plantam 

mandioca, maracujá, melancia, pimenta e leguminosas, mas os impactos ambientais oriundos 

da empresa Sococo impedem qualquer outro tipo de produção que possa gerar uma relação 

econômica mais saudável, voltada para o desenvolvimento do próprio agricultor, menos 

dependente ou desligada do sistema empresarial e capitalista presente na figura da 

coqueicultura no local.    

É importante observar que esses conflitos, que muitas vezes sequer são identificados 

pela população, são conflitos velados pela aparente bem-feitoria interesseira da empresa para 

com a população que inocentemente age com passividade diante das atrocidades silenciosas 

proporcionadas pelo opressor. Em resposta a isso vejamos algumas das propostas de caráter 

básico para uma população iniciante no processo de organização em movimentos sociais: 
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Propostas: 

 

 Encontrar um método, o qual o mais recomendável seria o diálogo, para conscientizar 

a população sobre o modo de produção explorador da empresa em relação aos 

moradores. 

• Grupo de mulheres – trabalhadoras da empresa, das escolas, autônomas ou do 

lar; 

• Grupos de trabalhadores camponeses afetados pela monocultura do coco em 

suas propriedades; 

• Lideranças das igrejas católicas e protestantes da região a fim de promover tal 

conscientização.  

 

 Promover debates com a população e com um representante adequado para melhor 

explicar e esclarecer a dinâmica da educação voltada para o campo. 

 Promover debates, dentro da escola, com os alunos para conscientizá-los sobre uma 

educação voltada para o desenvolvimento local e sobre as problemáticas ambientais e 

sociais trazidas pela empresa. 

 Confeccionar com os alunos, um jornal estudantil que possa circular na vila a fim de 

propagar informações que alertem a população sobre seus direitos e sobre os prejuízos 

proporcionados pela Sococo. 

 Resgatar o nome do Distrito como identidade local: Distrito Nova Vida ao invés de 

vila Sococo. 

 Formação de um grupo de juventude popular, independentemente de religiões, 

localidades, opção sexual e partido político. 

• Para o desenvolvimento de trabalhos comunitários; 

• Para organização de eventos culturais de caráter popular e não empresarial e 

privado; 

• Para formação política adequada da juventude com características 

esquerdistas, contra a hegemonia do capital empresarial local. 
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Considerações Finais 

 

A importância de salientar essas abordagens a respeito das dinâmicas sociopolíticas a 

nível local, nacional e global faz a existência dos movimentos sociais obter um significado 

mais expressivo e necessário à medida que essas dinâmicas distorcem das perspectivas 

coletivas. Esses conceitos estão em contínuo debate dentro de grande parte da sociedade, no 

entanto, uma boa parcela social ainda desconhece a serventia das lutas populares ou são 

convencidas pela mídia alienadora ou pelo próprio opressor capitalista.  

Este trabalho teve objetivo de abordar alguns fatos relacionados a esses 

acontecimentos tão comuns em regiões pouco favorecidas pelos seus próprios direitos e pela 

ausência ou presença mínima de conscientização e de autocrítica partida da população. E para 

melhor relacionarmos esses fatos foi necessário passear pelas reflexões a cerca da conjuntura 

política e suas implicações, processo capitalista e principalmente sobre a existência e essência 

dos Movimentos Sociais. 
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