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Na década de 1990, os movimentos sociais camponeses e as ONGs tiveram
destaque, ao lado de outros sujeitos coletivos. Na sociedade brasileira, a ação
dos movimentos sociais vem construindo lentamente um conjunto de práticas
democráticas no interior das escolas, das comunidades, dos grupos organizados
e na interface da sociedade civil com o Estado. O diálogo, o confronto e o conflito
têm sido os motores no processo de construção democrática.

SOUZA, M. A. Movimentos sociais no Brasil contemporâneo: participação e possibilidade das práticas
democráticas. Disponível em: http://www.ces.oe.pl. Acesso em: 15 jun 2020 (adaptado).

Segundo o texto, os movimentos sociais contribuem para o processo de
construção democrática, porque
A) determinam o papel do Estado nas transformações socioeconômicas.
B) aumentam o clima de tensão social na sociedade civil.
C) pressionam o Estado para o atendimento das demandas da sociedade.
D) privilegiam determinadas parcelas da sociedade em detrimento das demais.
E) propiciam a adoção de valores éticos pelos órgãos do Estado. 

Aprenda mais: https://enem.ced.ce.gov.br

GABARITO:
alternativa C 

Resolução: As ONGs – Organizações Não Governamentais – também
conhecidas como Terceiro setor, agrupam agentes sociais que não
são integralmente representados pelas instituições governamentais.
As ONGs não tem poder para determinar o papel do Estado nas
transformações econômicas pois em alguns países desenvolvidos, a
atuação delas é quase imperceptível e inexpressiva. É possível
trabalhar com os estudantes o raio de alcance que as ONGs, tendo
em vista que elas são vistas como ferramentas que a população tem
para participar da sociedade. O poder dessas organizações é
limitado. Elas não podem e não devem substituir o Estado. A ONGs
promovem suas atividades através do voluntariado e são
encontradas em setores como as políticas públicas, defesa do meio
ambiente, saúde, educação, etc. Se você já ouviu falar no
Greenpeace, uma organização não governamental com escritórios
em 40 países, entre eles o Brasil, certamente terá como solucionar a
questão, analisando melhor os itens e escolhendo aquele que melhor
se adequa.

NÍVEL DA QUESTÃO: INTERMEDIÁRIO


