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1. A vida política não acontece apenas dentro do esquema ortodoxo dos partidos
políticos, da votação e da representação em organismos legislativos e governamentais.
O que geralmente ocorre é que alguns grupos percebem que esse esquema
impossibilita a concretização de seus objetivos ou ideais, ou mesmo os bloqueia
efetivamente. [...] Às vezes, a mudança política e social só pode ser realizada
recorrendo-se a formas não ortodoxas de ação política.

Há um tipo comum de atividade política não ortodoxa, que busca promover um
interesse comum ou assegurar uma meta comum através de ações fora das esferas
institucionais, que se chama movimento social.
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2. Os movimentos sociais têm, apesar das limitações e precariedades, construído
contrapartidas que colocam num outro patamar de dignidade e respeito setores
excluídos da sociedade, rompendo as fronteiras dos espaços onde têm sido
confinados.
Ampliar a tolerância, o respeito democrático pelo diferente, eliminar as segregações
raciais, de gênero, de opção sexual, entre outras, é o resultado da incidência de
práticas participativas que constroem e modificam os valores sociais.
Participar significa questionar o monopólio do Estado como gestor da coisa pública,
construir espaços públicos não estatais, abrir caminhos para o aprendizado da
negociação democrática e afirmar a importância do controle social sobre o Estado.
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3. Podemos definir os Movimentos Sociais como ação coletiva com base
em uma determinada visão de mundo, objetivando a mudança ou a
manutenção das relações sociais numa dada sociedade.
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4. Diante de ameaças surgidas com a engenharia genética de alimentos, vários
grupos da sociedade civil conceberam o chamado “princípio da precaução”. O
fundamento desse princípio é: quando uma tecnologia ou produto comporta
alguma ameaça à saúde ou ao ambiente, ainda que não se possa avaliar a natureza
precisa ou a magnitude do dano que venha a ser causado por eles, deve-se evitá-
los ou deixá-los de quarentena para maiores estudos e avaliações antes de sua
liberação. (SEVCENKO, N. ).
O texto expõe uma tendência representativa do pensamento social
contemporâneo, na qual o desenvolvimento de mecanismos de acautelamento ou
administração de riscos tem como objetivo instituir o diálogo público sobre
mudanças tecnológicas e suas consequências.
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5. As comunidades quilombolas, que são predominantemente constituídas por
população negra, se autodefinem a partir das relações com a terra, do parentesco, do
território, da ancestralidade, das tradições e das práticas culturais próprias.
Estima-se que em todo o país existam mais de três mil comunidades quilombolas. O
Decreto Federal nº 4.887, de 20 de novembro de 2003, regulamenta o procedimento
para identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação das terras
ocupadas por remanescentes das comunidades dos quilombos.
A demarcação de terras de comunidades quilombolas é fato recente nas práticas
governamentais brasileiras.
Um dos principais objetivos dessa política pública é viabilizar a promoção de reparação
de grupos excluídos
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