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1. Os Movimentos Sociais para Émile
Durkheim.

2. Os Movimentos Sociais para Karl Marx.
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(ENEM 2011) 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: participaçãopossibilidadedas
práticas democráticas. Disponível em: http://www.ces.uc.pt. Acesso em: 30 abr. 2010

adaptado).
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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.



Em seu livro Luta por reconhecimento, o sociólogo alemão Axel
Honneth declara que “uma luta só pode ser caracterizada de social
na medida em que seus objetivos se deixam generalizar para além
dos horizontes das intenções individuais, chegando a um ponto
em que eles podem se tornar a base de um movimento coletivo”.
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Para Émile Durkheim:
todo conflito é resultado da inexistência de regras e normas que regulem

as atividades produtivas e a organização das várias categorias
profissionais;

a questão social é também moral, pois envolve ideias e valores
divergentes dos da consciência coletiva;

uma sociedade dividida não pode ser normal.
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Para Karl Marx:

a greve é a expressão mais visível da luta de classes entre a burguesia
e o proletariado;
o trabalhador representa a força de trabalho e o empresário

representa o capital;
cabe ao Estado regular a relação entre trabalho
e capital. O Estado também age com a força policial.
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