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Resumo
O presente estudo é parte de uma pesquisa de um grupo, ainda em desenvolvimento, e

procura apresentar a contribuição dos movimentos sociais na sociedade bacabalense, no

final do período Militar.

Introdução

Desde a década de 30, os movimentos sociais começaram a se consolidar no Brasil. A
maior parte desses movimentos buscava lutar pelos direitos sociais visando a proteção
de direitos dos menos favorecidos e buscando a conquistar novos direitos que vissem a
servir como melhoria na estrutura social do país.
No período militar muitos desses movimentos se voltaram contra o regime ditatorial.
Durante os 21 anos de ditaduras os líderes e os participantes de movimentos sociais, na
maioria das vezes estudantes, trabalhadores, professores e etc., foram perseguidos,
presos e mortos pelo regime militar.
Métodos
O presente estudo consiste em pesquisas de documentos da época e entrevistas
concedidas por professoras que participaram dos movimentos sociais em Bacabal/MA.
Resultados e Discussões
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Segunda a entrevista dada pelas professoras, os movimentos sociais foi contrário ao
regime militar, pois segundo as informações dadas pelas mesmas, os movimentos
lutavam por uma sociedade onde todos tivessem seus adquiridos, que a mulher fosse
inserida na vida social e que todos tivessem direito à educação e etc.
Conclusão
Procurando enfatizar sobe a posição da população diante de algumas mudanças,
buscando fazer uma distinção sobre o período militar durante a atuação desses
movimentos e as mudanças que ocorreram ao longo do tempo e como sociedade passou
a enfrentar esses acontecimentos.
Nessa analise, indica-se que a sociedade bacabalense muito ganhou com a atuação
desses movimentos sociais.
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