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                                          RESUMO 

 

Esta pesquisa situa-se no campo de políticas públicas e é dedicada ao estudo da 

religião e assistência na política de atendimento à Infância e Adolescência, junto ao Estado. 

O objetivo deste trabalho foi analisar a instituição do cidadão sujeito de direitos no 

espaço público de atendimento à Infância e Adolescência, respeitando os princípios da 

democracia participativa no Brasil. 

 

PALAVRAS CHAVES 

1) Assistência 2) Religião 3) Espaço Público 4) Sujeito de Direitos 5) Cidadania 

6)Democracia Participativa 
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                                          ABSTRACT 

 

 

In the field of analyses of public politics this research is situated and dedicated to the 

study about religion and assistance in the politics of attendance of infant-juvenile, with the 

State. 

The object of this work was to analyses the institution of citizen subject of rights in the 

public space of attendance to the infant-juvenile politics, respecting the principles of the 

democracy and participation in Brasil. 

 

 KEYWORDS: 

 

1) Assistance 2) Religion 3) Public Space 4) Subject of rights 5)Citizen 6)Democracy 

and Participation  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 10 

 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

 

 

Esta pesquisa situa-se no campo de análises de políticas públicas, ao dedicar-se ao 

estudo da Assistência e Religião na política social de atendimento à Infância e Adolescência. 

O objetivo deste trabalho, de forma mais específica, foi analisar a atuação da 

Fundação para Infância e Adolescência do Estado do Rio de Janeiro na sua relação com a 

política de atendimento infanto-juvenil, segundo o que preconiza o Estatuto da Criança e do 

Adolescente. O objeto deste projeto consiste em analisar o espaço público e a religião através 

das políticas para Infância e Adolescência, voltadas para a instituição do cidadão brasileiro 

sujeito de direitos, com o fortalecimento do debate sobre as questões que atravessam a 

realidade da Infância e Juventude, garantindo a efetivação dos direitos constitucionais. 

Neste sentido, a presente pesquisa justifica-se por diversas razões, considerando sua 

relevância no que concerne ao binômio Estado-sociedade na disseminação de programas e na 

influência de políticas públicas, bem como na importância no cenário das políticas sociais de 

se criar um espaço público qualitativamente engajado na construção democrática do país. 

Para a presente proposta o desenho da investigação orientou-se por dois eixos de 

análise: fundamentação teórico conceitual, que analisou historicamente as políticas de 

atendimento infanto-juvenil e sua interface com a religião no espaço público, e como segundo 

eixo análise de campo, tendo sido escolhida como amostra a Fundação para Infância e 

Adolescência do Rio de Janeiro, objetivando conhecer seu histórico, seu espaço de atuação, 

objetivos, programas, focalizando o papel das entidades religiosas na inter e intra-relação com 

o Estado e a política social. 

Em seus quatro capítulos, a pesquisa seguiu as seguintes questões norteadoras: 

O primeiro capítulo do texto retrata as origens do Estado Moderno e da política de 

Assistência, o processo de racionalização na sociedade capitalista e seus efeitos para a política 

de Assistência, cujo significado está expresso no Estado de Bem Estar Social. 

No segundo capítulo apresentamos a fundamentação teórica para o contexto de 

transformações (política, econômica e cultural) no mundo capitalista e democrático, 
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aprofundando o debate sobre os processos de democratização e participação na sociedade 

brasileira a partir da Constituição de 1988, cujo processo de modernização administrativa do 

Estado foi emparelhado com o campo discursivo da destabilização estatal e institucional, 

oriundo do embate neoliberal. 

É apresentado no terceiro capítulo o extenso recorte histórico que demonstra o 

processo de instituição da infância e do “menor”, enquanto “objetos” dos arcabouços 

jurídicos, legislativos, assistenciais e higienistas do início da república no Brasil e, que 

passariam no final do século XIX a condição de “sujeitos de direitos”, no intuito de 

redimensionar a concepção nos âmbitos teórico, jurídico e técnico do atendimento à infância e 

juventude no país. 

Finalmente, o quarto capítulo corresponde à análise de campo, com base nos estudos 

anteriores que envolveram nosso objeto. 
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Capítulo 1 - Estado, religião e assistência 

  

 

O objetivo deste capítulo é mostrar que o Estado moderno através da burocracia, a 

cultura que cria a disciplina racional do trabalho, produziu o processo de laicização da 

Assistência sem, contudo, ter excluído a religião deste processo. 

 

1.1- Origens do Estado e da Política de Assistência 

 

O posto de primeiro teórico da política moderna ou “reinventor” da política, segundo 

Gruppi, pertence a Nicolau Maquiavel, que no O Príncipe investigou o sentimento nacional 

como idéia de pertencimento e solidariedade orgânica.  Maquiavel pensa na construção de um 

Estado unitário e moderno e funda uma nova moral que é a do cidadão, do homem que 

constrói o Estado- uma moral imanente, mundana, que vive no relacionamento entre os 

homens; que não é mais a moral da alma individual e que deveria apresentar-se ao julgamento 

divino (1980, p. 31). 

Em Maquiavel o poder do Estado é absoluto. A soberania estatal não depende de 

nenhuma outra autoridade. Proclama-se, assim, a absoluta autonomia e soberania do Estado. 

Por conseguinte, o Estado Moderno apresenta dois elementos que o diferem dos Estados do 

passado, que não existiam, por exemplo, nos Estados antigos dos gregos e romanos. A 

primeira característica do Estado Moderno é a autonomia, a plena soberania do Estado, 

contrapondo-se ao Estado Patrimonial da Idade Média, que é propriedade do senhor feudal. O 

segundo elemento característico é a distinção entre Estado e Sociedade Civil, que vai 

evidenciar-se no século XVII, principalmente na Inglaterra, com a ascensão da burguesia.  

Surgem, dessa forma, os fundamentos da teoria moderna do Estado, que posteriormente 

receberão uma formulação mais completa, nos séculos XVII e XVIII, pelo filósofo inglês 

Thomas Hobbes. 

A teoria de Hobbes preconiza que quando os homens primitivos vivem no estado 

natural, como animais, eles lutam uns contra os outros pelo desejo de poder, de riquezas, de 
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propriedades.  É o impulso à propriedade que se desenvolve na Inglaterra, cada homem é um 

lobo para o seu próximo.  Mas, como dessa forma os homens destroem-se uns aos outros, eles 

percebem a necessidade de estabelecer um acordo, um contrato.  Um contrato para 

constituírem um Estado que estabeleça a segurança e a paz (Hobbes, 1978).   

A noção do Estado como contrato revela o caráter mercantil, comercial das 

relações sociais burguesas. Os homens, por sua natureza, não seriam propensos a criar um 

Estado que limitasse sua liberdade; eles estabelecem as restrições em que vivem dentro do 

Estado, segundo Hobbes, com a finalidade de obter sua própria conservação e uma vida mais 

confortável, isto é, para saírem da miserável condição de guerra permanente, que é 

consequência necessária das paixões naturais.  De acordo com o autor, os pactos sem espadas 

não passam de palavras sem força, por isso “o pacto social”, a fim de permitir aos homens a 

vida em sociedade (a superação de seus egoísmos), que deve produzir um Estado absoluto.  É 

preciso lembrar que o contexto em que o pensador está escrevendo é aquele do momento do 

nascimento da burguesia, da formação do mercado, assim como da luta e da crueldade que o 

caracteriza (ibidem). 

A Inglaterra se transformou num império mercantil a partir da segunda metade do 

século XVI, na época da grande rainha Elizabeth I. Portanto, é uma concepção tipicamente 

burguesa a de John Locke, fundador do empirismo filosófico moderno e teórico da revolução 

liberal inglesa, que assinalou um acordo entre a monarquia e a aristocracia, por um lado, e a 

burguesia, pelo outro.  Isso provocou o surgimento de normas parlamentares, bem como uma 

condução do Estado fundada numa declaração dos direitos do parlamento, que foi definida em 

1689.  Na década anterior surgira o habeas-corpus (que tenhas o teu corpo), dispositivo que 

dificultava as prisões arbitrárias sem uma denúncia bem definida, e que estabelecia algumas 

garantias que transformariam o “súdito” em “cidadão”.  Nasce assim o cidadão moderno na 

Inglaterra e John Locke é o seu teórico, ao observar que o homem no estado natural está 

plenamente livre embora sinta a necessidade de colocar limites à sua própria liberdade, com o 

intuito de garantir a sua propriedade (Locke, 1978). 

Locke afirma que os homens se juntam em sociedades políticas e submetem-se a 

um governo com a finalidade de conservar sua propriedade.  É necessário, então, constituir 

um Estado que garanta o exercício da propriedade, a segurança da propriedade, 

estabelecendo-se entre os homens um contrato, que origina tanto a sociedade como também o 

Estado.  Esta realidade individualista da sociedade burguesa, alicerçada nas relações 

mercantis e de contrato, é expressa na ideologia política, na concepção do Estado liberal, cuja 
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prerrogativa quanto aos fundamentos de algumas liberdades políticas é, sem dúvida, a 

liberdade de iniciativa econômica (ibidem). 

A filosofia de Locke está intimamente ligada à necessidade política de encontrar 

uma resposta para os graves conflitos políticos e religiosos que devastavam a Inglaterra no 

século XVI.  O filósofo advoga de forma inequívoca a separação entre a política e a religião, 

defendendo que o Estado não deve imiscuir-se nas opções religiosas dos cidadãos (liberdade 

religiosa), afirmando que ambos têm domínios distintos e não coincidentes.  A religião tem 

como domínio a salvação pela fé e o culto a Deus, enquanto o Estado, os interesses civis. 

Nenhuma crença, para Locke, pode ser imposta, assim como o Estado deve apenas limitar-se 

aos atos de interesse público, isto é, assegurar a ordem e a paz indispensáveis ao bem estar 

dos indivíduos, à sua prosperidade econômica e segurança (ibidem). 

Apesar destas considerações, a política social durante longo tempo contou com a 

participação das igrejas na Inglaterra. Pesquisando a história e evolução dos mercados 

econômicos no Reino Unido, Polanyi aponta para um fato importante que se inicia no século 

XVI e acompanha o nascimento da Revolução Industrial: os cercamentos dos campos abertos 

(enclousures) e as conversões de terra arável em pastagens.  Os ricos agricultores roubavam as 

terras comuns dos pobres e demoliam suas casas, o que contribuía para a formação de 

parcelas grandes da população sem habitação e em condições degradantes, e, que apesar da 

tensão provocada pela política anticercamento dos Tudors e dos primeiros Stuarts, não 

impediu a evolução da economia de mercado, com a organização dos primeiros centros de 

indústria de lã.  Os cercamentos provocaram a desorganização da vida social com o advento 

das chamadas cidades industriais.  Esse movimento acompanhou o progresso econômico no 

século XVIII, quando havia uma nova onda de cercamentos, juntamente com a invenção das 

máquinas, o aparecimento de cidades fabris, o aumento da taxa populacional e a emergência 

de um contingente de população desabrigada (1984, p. 65-75). 

Como consequência a esse aumento do número de pobres surgiram as primeiras 

“Poor Laws”, que se sucederam de 1531 a 1601, e que tratavam a pobreza sob a perspectiva 

do trabalho, ou seja, viúvas, crianças órfãos, idosos e doentes, por exemplo, eram assistidos, 

enquanto todas as pessoas consideradas “saudáveis” e capazes de realizar atividades laborais 

eram obrigadas a trabalhar, sob qualquer condição.  A “Poor Law” tinha uma administração 

local e cada paróquia (uma unidade territorial) tinha sua própria tabela de impostos, e 

empregava os homens capazes, mantendo asilos para os pobres, onde havia ensino a órfãos e 

crianças carentes e o cuidado a idosos e doentes. Para compreender melhor a relação estreita 

entre pobreza e emprego/desemprego, que se estende até hoje, é importante considerar que o 
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mercado de trabalho foi “o último dos mercados a ser organizado sob o novo sistema 

industrial”. O Statute of Artificers, de 1563, estabelecia cada trabalhador adstrito a uma 

paróquia, e que só poderia prestar serviços a ela, entre outras normas, numa evidente 

demonstração de que a proteção social teve seu início baseado na proteção paroquial e 

territorial, contando com o apoio da religião, com o objetivo de controlar os trabalhadores 

(ibidem, p.99 ).  

Com a revogação do Statute of Artificers, entre 1813 e 1814, criam-se condições 

para o estabelecimento de um mercado livre de trabalho. Soma-se a isso o “Act of 

Settlement”, de 1662, que regulamentava a servidão paroquial e teve suas regras abrandadas 

em 1795, proporcionando, assim, a migração da força de trabalho. 

Nesta perspectiva, o século XIX é significativo enquanto mudança de paradigma 

do processo civilizacional: no bojo de suas transformações há o advento da Revolução 

Industrial e as consequentes mudanças nas relações produtivas, que significaram o 

empobrecimento dos trabalhadores, concomitante ao expressivo desenvolvimento da 

economia.  A famosa emenda à Lei dos Pobres de 1834 estabelecia as bases para a criação de 

um mercado de trabalho regular, ponto de partida para o capitalismo moderno.  Associada às 

idéias racionalistas do século XIX, aliviar a pobreza consistia em verdadeiro teste para o 

processo civilizatório, tendo-se em vista estancar a degeneração moral para o bom 

funcionamento da sociedade.  A degradação das “classes inferiores” era interpretada como um 

problema de ordem moral e social. Nesse contexto, o que determinava a virtuosidade e a 

viciosidade de um indivíduo era o cultivo ou não do “hábito de trabalho”, uma das mais 

nobres virtudes dentro da “escala de moralidade”.   

Karl Polanyi, ao discutir sistemas econômicos e sociedade moderna, observa que 

é fato em todas as sociedades pré-capitalistas, e mesmo nas sociedades tribais 

contemporâneas, que as relações econômicas se encontram imersas nas relações sociais e 

políticas.  Ou seja, não havia nas sociedades pré-capitalistas, nem há nas sociedades tribais 

contemporâneas, nada que se pareça com uma economia de mercado moderna.  Assim, fora 

do sistema capitalista moderno não se encontra uma economia em que os mercados 

funcionem sozinhos, regulando demanda e oferta (mercados auto-regulados), e governando 

todos os demais aspectos da vida social.  Em uma economia de mercado, observa Polanyi, 

“em vez de a economia estar embutida nas relações sociais, são as relações sociais que estão 

embutidas no sistema econômico” (ibidem, p. 77). 

Referindo-se às sociedades capitalistas modernas, Polanyi observa que nas 

sociedades pré-capitalistas, sejam tribais ou mesmo europeias e mediterrâneas, verifica-se 
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exatamente o contrário: as estruturas sociais absorviam e comandavam o econômico, que se 

encontrava em posição subordinada.  Cita como exemplos o antigo Egito, onde a acumulação 

e distribuição da produção agrícola eram comandadas pelo poder político e divino do faraó e a 

Europa medieval, em que o trabalho do camponês na sua prestação de serviços e na repartição 

de seus produtos para com o seu senhor era regulado pelos costumes. O autor adverte que 

mesmo em sociedades tribais contemporâneas, são os deveres de parentesco que muitas vezes 

organizam a produção e a distribuição de bens. Portanto, para Polanyi, não pode haver 

mercado sem economia de mercado. Ou seja, o instrumento por meio do qual o mercado 

assume o controle da vida material das sociedades é a mercadoria, onde a força de trabalho 

está associada à idéia do trabalhador enquanto uma mercadoria, e a terra (o meio ambiente) 

também é uma mercadoria ((ibdem, p. 67-75). 

 

 

1.2- O Processo de Racionalização na Sociedade Capitalista: Um 

debate entre Marx e Weber 

 

 

No século XIX Karl Marx analisaria nos Manuscritos Econômico-Filosóficos o 

trabalho como princípio de coerção social:  

 

“[...] O trabalhador torna-se tanto mais pobre quanto mais riqueza produz, quanto mais a 

sua produção aumenta em poder e extensão.  O trabalhador torna-se uma mercadoria 

tanto mais barata, quanto maior número de bens produz.  Com a valorização do mundo 

das coisas, aumenta em proporção direta a desvalorização do mundo dos homens.  O 

trabalho não produz apenas mercadoria; produz-se também a si mesmo e ao trabalhador 

como mercadoria, e justamente na mesma proporção com que produz bens [...]” (2002, p. 

111). 

 

Marx aponta a alienação como o fato econômico principal de sua época.  O termo 

alienação advém do pensamento de Hegel, mas sua raiz também está em Ludwig Fuerbach, 

que formulou uma teoria do paradoxo da alienação humana a partir da religião.  Em Hegel, 

este é um processo essencial pelo qual a consciência é ingênua e acaba se convencendo de que 

há um mundo independente, teoria desenvolvida na obra Fenomenologia do Espírito. 

A alienação em Marx é entendida como a relação contraditória do trabalhador com o 

produto de seu trabalho e a relação do trabalhador ao ato de produção, um processo de 

objetivação, tornando o homem estranho a si mesmo, aos outros homens e ao ambiente em 

que vive:  
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“[...] A apropriação surge como alienação, e a alienação como apropriação 

[...]” ( 2002, p. 122). 

 

 

Marx, em analogia com as antigas sociedades agrárias, afirma que nessas havia todas 

as formas possíveis de dominação e de dependência social, mas que não existia uma ditadura 

do trabalho, enquanto abstração, como acontece na sociedade moderna. 

Max Weber, leitor e critico da produção literária de Marx e contemporâneo deste, 

desenvolve uma percepção diferenciada sobre o trabalho.  Enquanto na ótica de Marx o 

trabalho é instrumento de coerção social, Weber compreende o trabalho através de uma leitura 

da laicização da cultura, enraizada no ascetismo protestante.  Weber (1980, p. 184-5), foi 

quem mais claramente analisou a relação da disciplina racional do trabalho (característica do 

protestantismo), como elemento crucial para o desenvolvimento do capitalismo ocidental: 

 

[...] “Com efeito, todas as atitudes morais de Franklin são coloridas pelo 

utilitarismo. A honestidade é útil porque assegura o crédito; do mesmo modo a 

pontualidade, a laboriosidade, a frugalidade, e esta é a razão pela qual são 

virtudes. A circunstância de ele atribuir seu reconhecimento de utilidade da 

virtude a uma revelação divina que pretendia conduzi-lo ao caminho da 

honestidade, mostra que aqui está envolvida alguma coisa mais do que mera 

ornamentação de máximas puramente egocêntricas.  De fato, esta “ética”, a 

obtenção de mais e mais dinheiro, combinado com o estrito afastamento de todo 

gozo espontâneo da vida é, acima de tudo, completamente destituída de qualquer 

caráter eudemonista ou mesmo hedonista, pois é pensada tão puramente como 

uma finalidade em si, que chega a parecer algo de superior à 'felicidade' ou 

'utilidade' do indivíduo, de qualquer forma algo de totalmente transcendental e 

simplesmente irracional.  O homem é dominado pela produção de dinheiro, pela 

aquisição encarada como finalidade última da sua vida.  A aquisição econômica 

não está mais subordinada ao homem como meio de satisfazer a suas 

necessidades materiais.  Esta inversão do que poderíamos chamar de relação 

natural, tão irracional de um ponto de vista ingênuo, é evidentemente um 

princípio orientador do capitalismo, tão seguramente quanto ela é estranha a 

todos os povos fora da influência capitalista.  Mas, ao mesmo tempo, ela 

expressa um tipo de sentimento que está inteiramente ligado a certas idéias 

religiosas.  Ante a pergunta:  ' Porque se deveria fazer dinheiro do ganho dos 

homens?'  o próprio Benjamin Franklin, embora fosse um deísta pouco 

entusiasta, responderia em sua autobiografia com uma citação da Bíblia, com que 

seu pai, intransigente calvinista, sempre o assediou em sua juventude: ' Se vires 

um homem diligente em seu trabalho, ele estará acima dos reis '.  Ganhar 

dinheiro dentro da ordem econômica moderna é, enquanto for feito legalmente, o 

resultado e expressão de virtude e de eficiência em uma vocação; e estas virtude 

e eficiência são, como não é difícil  se ver agora, os verdadeiros alfa e ômega da 

ética de Franklin, tal como é expressa nas passagens que citamos, assim como, 

sem exceção, em todos seus trabalhos. E na verdade, esta idéia peculiar do dever 

profissional, tão familiar a nós hoje, mas na realidade, tão pouco evidente, é a 

mais característica da ética social da cultura capitalista, e, em certo sentido, sua 

base fundamental.  “É uma obrigação que o indivíduo deve sentir e que 

realmente sente, com relação ao conteúdo de sua atividade profissional, não 

importando no que ela consiste, e, particularmente, se ela aflora com uma 
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utilização de seus poderes pessoais ou apenas de suas possessões materiais 

(como ‘capital’) “[...]”  
 

Weber propõe analisar a relação entre racionalidade instrumental e desencantamento 

do mundo, sugerindo que quanto maior a racionalidade e tecnicidade na organização dos 

homens em sociedade, menor a capacidade de criar e sonhar, portanto, quanto maior a perda 

da “humanidade dos homens”, mais frequente será o “desencantamento do mundo”.  Esse 

pensador analisa o espírito do capitalismo, que em sua observação propicia uma passagem da 

ascese monástica medieval, que significa uma fuga do mundo, para uma ascese intramundana, 

que direciona toda a força psicológica dos prêmios religiosos para o estímulo do trabalho, 

segundo os critérios de maior desempenho e de eficiência possíveis.  O elemento ascético age 

como inibidor da fruição dos frutos do trabalho, sendo o desempenho compreendido como 

atributo da graça divina e um fim em si.  Portanto, o espírito do capitalismo não apenas influi 

no mundo do trabalho ou na economia em sentido estrito, contribuindo para a retificação da 

vida em geral.  

Apenas o Ocidente, para Weber, consegue superar os limites de uma concepção de 

mundo tradicional e da forma de consciência que lhe corresponde.  A aquisição de uma 

consciência moral pós-tradicional é o que está em jogo na passagem da ética da convicção, 

típica de sociedades tradicionais legitimadas religiosamente segundo uma moral substantiva, 

para a ética da responsabilidade, que pressupõe contexto secularizado e subjetivação da 

problemática moral.  Essa passagem se dá apenas no Ocidente, e o seu produto mais acabado 

é o indivíduo capaz de criticar a si mesmo e à sociedade onde vive “[...] este indivíduo liberto 

da tradição é o 'alfa' e o 'ômega' de tudo que associamos com modernidade ocidental, como 

mercado capitalista, democracia, ciência experimental, filosofia, arte moderna etc.[...]” 

(ibidem, p.167-177). 

Toda a especificidade e toda a superioridade do racionalismo ocidental perante os 

outros racionalismos culturais específicos, no pensamento de Weber, é consequência da 

revolução de consciência protestante ascética, que deriva numa extrema intensificação da 

experiência humana de solidão, na medida em que há uma tentativa de racionalizar toda a 

condução da vida sob um único valor, tal qual na ética judaica.  Outra consequência é a 

eliminação de toda mediação mágica ou sacramental na relação Deus/ Homens, que, segundo 

Weber, foi absolutamente decisiva para a superação do ethos católico e, em certa medida, 

também do luterano, no sentido que a ausência de mediação determina o fechamento de 

“espaços de compromisso” – o crente é deixado a si mesmo e apenas humildade e obediência 

em relação aos mandamentos da divindade podem decidir da sua salvação.  A totalidade da 
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condição da vida, como unidade, é o que conta para que se alcance a salvação, e não a soma 

de ações isoladas (ibdem). 

Weber, então, a partir da experiência europeia, apresentou a ética protestante como 

motor de uma forma subjetivada de experiência religiosa.  Aos olhos de Weber, os 

protestantes teriam moldado a consciência dos indivíduos para que aceitassem um mundo sem 

Deus, deixando a Religião para além-vida, e adotando os preceitos da Religião como 

receituário para uma boa vida na Terra.  O pensador alemão também interpretou a ética 

protestante como fundamental para promover a separação entre Espaço Público e Religião. 

Neste processo de laicização a burocracia tem papel de destaque. Weber chama de 

“burocracia” o tipo de organização que caracteriza as sociedades modernas, deixando nítida a 

influência da leitura de Hegel e Marx. Sua análise da burocracia não é apenas uma análise do 

funcionamento e da estrutura das organizações, é também uma teoria geral da história, da 

sociedade capitalista moderna. 

Em sua famosa obra Economia Y Sociedad, Weber descreve os fundamentos da 

organização burocrática, uma construção do tipo ideal. Afirma que a efetividade da autoridade 

legal descansa na aceitação da validez das seguintes idéias independentes: 1) Que toda norma 

legal pode ser estabelecida por acordo ou imposição, visando a fins utilitários ou valores 

racionais, ou ambos; 2) que todo Direito consiste, essencialmente, num sistema integrado de 

normas abstratas, ademais, a administração da lei consiste na aplicação dessas normas a casos 

particulares, e o processo administrativo é a busca racional dos interesses especificados nas 

ordenações da associação dentro dos limites estabelecidos pelos preceitos legais, e segundo 

princípios suscetíveis de formulação geral; e 3) que a pessoa que obedece à autoridade o faz, 

como é usualmente estabelecido, apenas na qualidade de “membro” da associação.  O que é 

obedecido é “a lei”.  Neste sentido a pessoa pode ser membro de uma comunidade territorial, 

de uma igreja ou cidadão de um Estado.  Nestas condições, segue-se que os membros da 

associação, enquanto obedientes àquele que representa a autoridade, não devem obediência a 

ele como indivíduo, mas à ordem impessoal, havendo um dever de obediência apenas dentro 

da esfera racionalmente delimitada de autoridade que, em termos de ordem, lhe foi conferida 

(Lapassade, 1972, p.33- 6).  

Cita como categorias fundamentais da autoridade racional legal: a) uma organização 

contínua de cargos delimitados por normas; b) uma área específica de competência: o que 

implica em uma esfera de obrigações no desempenho das funções, diferenciadas como parte 

de uma sistemática divisão do trabalho; e c) além da atribuição ao responsável da necessária 

autoridade para desempenho das funções, a definição clara dos instrumentos necessários de 
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coerção e limitação de seu uso a condições definidas.  Neste sentido, órgãos administrativos 

existem em organizações privadas de grande envergadura, em partidos e exércitos, no Estado 

e na igreja (Ibidem). 

A burocracia, na visão do pensador, implica regras fixas que determinam as 

atribuições dos funcionários e permitem controlar seu trabalho, e a divisão do trabalho é 

hierarquizada, pressupondo separação entre administração e propriedade, os salários e 

promoções são baseados na competência técnica.  Ele descreve “a personalidade burocrática”, 

partindo da identificação do funcionário aos objetivos do aparelho burocrático.  Como tipo 

ideal, segundo ele, a burocracia irá estender-se, de simples teoria do funcionamento das 

organizações a todos os setores da vida social, através da proposta de racionalidade. 

Quanto ao processo de laicização da Assistência desvinculando-a da religião, Weber 

irá destacar a mudança da ação caritativa iniciada e controlada pela Igreja por iniciativas da 

beneficência laica, progressivamente administradas pelo aparelho de Estado: este processo 

está atrelado aos movimentos reformadores da igreja, pressionados pela necessidade de uma 

adaptação às transformações impostas pela “nova mentalidade econômica” (a do capital), 

assim como pela demanda por outra “ética religiosa” , que Weber interpretou como estando 

no domínio das relações entre o moderno ethos econômico e a ética racional do 

protestantismo ascético.  Segundo o autor o que conhecemos, como movimento de Reforma e 

o domínio do Calvinismo nos países baixos europeus, não implicou, absolutamente, na 

eliminação do controle da igreja, implicando, ao contrário, em uma 'nova forma de controle' e 

a regulamentação de toda a conduta: “[...] O domínio do Calvinismo, como o introduzido no 

século XVI, seria, por sua vez, a forma mais insuportável de controle eclesiástico do 

indivíduo que até então já pode existir”. […] (Weber, 1980, p. 170 ). 

A ampliação do controle com a expansão da máquina administrativa do Estado atingiu 

o limite com o desenvolvimento das políticas de Estado de Bem estar Social. A positivação 

dos direitos sociais serviu ao intervencionismo Estatal, ampliando a capacidade de 

administração da vida.  

 

 

1.3- Assistência como Direito - O Estado de Bem -Estar Social  

     

O Estado de bem-estar é um fenômeno histórico contemporâneo, isto é, as instituições 

da política social acompanharam o processo de desenvolvimento e modernização capitalistas.  
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Ao provocar a migração de grandes massas humanas do campo para as cidades, este processo 

provoca desequilíbrios e destruição de comunidades locais, de seus sistemas culturais e 

familiares, e de seus tradicionais mecanismos de proteção social (Draibe; Henrique, in 

anpocs).   

Seguramente, sua formulação mais sofisticada encontra-se no pensamento keynesiano, 

que captou o círculo virtuoso com que o econômico e o social se inscrevem na dinâmica de 

crescimento econômico e desenvolvimento social, visível no capitalismo regulado do pós-

guerra.  Keynes defendeu uma política econômica de Estado intervencionista, através da qual 

os governos usariam medidas fiscais e monetárias para mitigar os efeitos adversos dos ciclos 

econômicos- recessão, depressão etc. Seu pensamento significou uma revolução na teoria 

econômica clássica, que defendia que os mercados livres ofereceriam automaticamente 

empregos aos trabalhadores, conquanto que fossem flexíveis em suas demandas salariais.  Sua 

proposta ganhou força com a Grande Depressão de 1929, e se desenvolveu ainda mais com a 

ampliação do conceito de cidadania, desencadeado com o fim dos governos totalitários- 

nazismo, fascismo, após o término da Segunda Guerra. 

O processo de elaboração das tipologias clássicas do Estado de Bem-Estar privilegiou 

a relação entre o Estado e o mercado, as dimensões econômicas, institucionais e políticas, e os 

processos de estratificação social e desmercantilização dos bens e serviços sociais, em 

detrimento de uma abordagem baseada nas dimensões familiares e de gênero.  Deixando de 

lado tais dimensões, tal elaboração também teria deixado de considerar fatores explicativos 

cruciais para o entendimento tanto da evolução e mudança do Welfare State, ao longo do 

tempo, quanto da sua variação nas distintas experiências nacionais (ibidem) 

Quanto à administração pública, instaurou-se a administração burocrática para 

substituir a administração patrimonialista que definiu as monarquias absolutas, na qual o 

patrimônio público e o privado eram confundidos, onde a administração do Estado era 

entendida como propriedade do rei.  Esse tipo de administração revela-se incompatível com o 

capitalismo industrial e as democracias parlamentares que surgem no século XIX, visto que o 

capitalismo estimula a separação entre o Estado e o Mercado, enquanto a democracia só pode 

existir quando a sociedade civil, formada por cidadãos, distingue-se do Estado ao mesmo 

tempo em que o controla.  Tornou-se assim necessário desenvolver um tipo de administração 

que partisse não apenas da clara distinção entre o público e o privado, mas também da 

separação entre o político e o administrador público.  Surge assim a administração burocrática 

moderna. 
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A administração burocrática se concretiza no início do século XX como modelo para 

impulsionar o capitalismo, e encontramos em David Harvey abrangente análise sobre o modo 

de produção fordista que caracterizou esse período. O autor descreve como características da 

produção a uniformidade (bens homogêneos) e a padronização (produção em massa), grandes 

estoques e inventários, produção voltada para os recursos com integração vertical e (em 

alguns casos) horizontal, e redução de custos através do controle dos salários.  A organização 

do trabalho é vertical, com alto grau de especialização de tarefas.  E quanto ao Estado, as 

características básicas são a regulamentação, rigidez, negociação coletiva, socialização do 

bem-estar social (o Estado do bem-estar social), estabilidade internacional através de acordos 

multilaterais e centralização (Harvey, 1989, p. 167).  

Segundo Bresser Pereira, os pressupostos da administração burocrática são a 

descentralização do ponto de vista político, descentralização administrativa, organizações com 

poucos níveis hierárquicos (ao invés de piramidal), pressuposto de confiança limitada e não 

de desconfiança total, controle dos resultados a posteriori- ao invés do controle passo-a-passo 

dos processos administrativos, e o pressuposto de eficiência, que, em análise ao longo dos 

anos não se revelou real (Pereira, 1996, p. 4-6). 

Esse autor observa que a globalização tornou imperativa a tarefa de redefinir as 

funções do Estado.  A crise do Estado que se desencadeou em 1970, com o segundo choque 

de petróleo, teve como causa fundamental a perda de capacidade do Estado de gerir o sistema 

econômico com o mercado.  Crise que se define como crise fiscal, como uma crise do modo 

de intervenção do Estado, como uma crise da forma burocrática pela qual o Estado é 

administrado, e, em primeiro momento, também como uma crise política. 

A crise do Estado de bem-estar tem sido objeto de inúmeros estudos.  Os 

pesquisadores Sônia Draibe e Wilnês Henrique oferecem análise da crise: 

 

“[...] Em nosso entendimento, as raízes estruturais dessa crise do Estado encontram-

se na dinâmica subjacente às funções contraditórias do Estado capitalista. O 

processo de acumulação do capital monopolista torna necessária a intervenção do 

Estado através dos gastos de capital social (projetos e serviços destinados a elevar a 

produtividade e/ou diminuir os custos de reprodução da força de trabalho). 

Entretanto, a própria expansão do capital monopolista tende a gerar desequilíbrios 

econômicos e sociais — desemprego, pobreza, capacidade excedente, capitalistas 

excedentes do setor competitivo da economia etc. — situação que impõe maiores 

gastos sociais do Estado para manter a harmonia social. Há aqui uma tensão 

permanente para conciliar a necessidade crescente de dispêndio estatal que visa a 

garantir a legitimidade e coesão do todo social vis-à-vis aquele destinado a regular a 

acumulação do capital monopolista, tensão que gera uma tendência às crises. Essa 

tendência é agravada pelas características do próprio setor estatal, na medida em que 

seus custos salariais tendem a se elevar devido ao crescimento lento da 

produtividade e ao padrão salarial relativamente mais alto. Nesse sentido, a crise do 
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gasto social não tem uma dinâmica autônoma, é antes elemento da crise geral do 

Estado Capitalista [...]” (Draibe & Henrique, in anpocs).  

 

Em seu balanço sobre a crise e a sua gestão, os autores observam que diversos 

analistas associam a crise do Welfare State a uma crise produzida pela centralização e 

burocratização excessivas, onde os aparelhos e instituições estatais são cada vez maiores, mas 

sua eficácia diminui progressivamente, apontando para características de entropia no sistema 

de produção de bens e serviços sociais. A burocracia é fragmentada, de um lado, e, de outro, 

caracteriza-se por grande dificuldade de adaptar-se às mudanças, assim como tende a 

imobilizar mecanismos e agentes visando à manutenção de seu status. A centralização dos 

mecanismos decisórios concomitante à burocratização favorece um controle social sem 

precedentes sobre indivíduos e grupos sociais.  As formas centralizadas de decisão tendem a 

reforçar o caráter padronizado dos programas, com restritos espaços para o reconhecimento da 

diversidade social ou das opções individuais. As burocracias do aparelho social tendem, para 

manter-se e expandir-se, a impulsionar desmedidamente oferta de bens e serviços sociais, 

assim como a proliferação irracional de programas. Por outro lado, atuam segundo uma lógica 

impregnada de particularismos dada a vinculação com lobbies de clientelas, reforçando os 

ingredientes corporativistas já próprios das demandas e pressões (ibidem) . 

Segundo Draibe e Henrique, os dilemas do Welfare State estão relacionados aos limites 

no sistema vigente de controle social, “controle que diz respeito à habilidade de uma 

sociedade em engajar-se na auto-regulação, isto é, em criar uma ordem social que extirpe as 

formas e controles coercitivos. Os processos de industrialização e urbanização, assim como as 

práticas e estruturas do Welfare Sfate, são fatores de transformação da estrutura social e, 

portanto, de transformação das formas de participação e de conflitos políticos. Ao alterar a 

estrutura social e o padrão de desigualdades econômicas, o Welfare State condiciona a 

participação política, contribuindo assim para o surgimento de regimes políticos fracos. O 

comportamento eleitoral atual e seus paradoxos, a fragilidade das alianças, a ausência de 

maiorias políticas bem definidas e a crise de confiança refletem a ineficiência e 

envelhecimento dos padrões vigentes de coesão e controle social. A questão que se coloca 

sobre a crise do Welfare State é a habilidade em criar a coesão do todo social, isto é, o que está 

em jogo é a própria sobrevivência das sociedades democráticas” (ibidem). 

Há outro argumento para a crise do Welfare State que admite que uma espécie de 

"revolução cultural" estaria sacudindo o mundo já industrializado, substituindo rapidamente 

os valores materiais por uma gama de valores pós-materialistas, alterando substancialmente a 

estrutura da opinião pública e gerando demandas que as instituições políticas e sociais atuais 
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estariam sem condições de atender. Constituiriam os mais sérios obstáculos enfrentados pelas 

políticas sociais.  Na Conferência sobre as Políticas Sociais nos Anos 80, organizada pela 

Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico
1
esta tese recebeu diversos 

enforques.  E há ainda um argumento que enfatiza a questão do desenvolvimento da 

“economia subterrânea” nas condições da crise atual, onde a economia clandestina e informal 

é explicada tanto como uma reação às elevadas cargas fiscais, quanto como nova forma 

social, não exclusivamente monetária, fundada em novo modelo de solidariedade e 

comunidade, subtraída a qualquer imposição fiscal, atingindo sobremaneira a sobrevivência 

do Estado, combalido diretamente em sua base de financiamento e legitimidade política. 

Inúmeras pesquisas apontam como diagnóstico da crise financeira que incide sobre o 

Estado-Providência, o desequilíbrio crescente entre receitas e despesas. “Entretanto, 

pesquisas recentes rejeitam a tese de que seja o viés financeiro o 'pivô' da crise, visto que, 

teoricamente, há soluções como alterações via relação salários diretos/indiretos, diminuição 

da elevação das cotizações sociais compensadas por crescimento da carga fiscal etc.  O 

problema que se apresenta, é que soluções financeiras desta natureza implicam modificações 

do equilíbrio social existente entre indivíduos, categorias sociais e agentes econômicos.  O 

bloqueio se evidencia aí: o que se designa, geralmente, por ‘impasse financeiro’ é o problema 

do grau de socialização tolerável de um certo número de bens e serviços.  O verdadeiro 

bloqueio ao Estado-Providência é, afinal, de ordem cultural e sociológica: a crise é de um 

modelo de desenvolvimento e crise de um sistema dado de relações sociais”  (idem). 

Na opinião de Draibe e Henrique, “[...] o paradoxo central das sociedades 

democráticas encontra-se exatamente na relação entre a vontade de redução da desigualdade e 

na negativa, também presente, de uma igualdade idêntica no plano econômico e social, isto é, 

no reconhecimento das diferenças [...]” (idem).  Esta seria a fissura intelectual, cultural, que 

corrói o edifício da cultura democrática e igualitária. Em resumo, enfatizam que a crise da 

solidariedade provém de um deslocamento mecânico do tecido social, de uma decomposição 

onde tudo se passa como se não houvesse mais o “social” entre Estado e os indivíduos; e que, 

por isso, a crise do Estado-Providência deve ser apreendida a partir das formas de 

sociabilidade que ele induz e não ser reduzida ao grau da “socialização da demanda”, isto é, 

às porcentagens de tributações obrigatórias toleráveis.  Nem podem as saídas para a crise 

serem pensadas nos estreitos quadros das alternativas de estatização versus privatização.  

                                                 
1
OCDE- É uma organização internacional de 31 países que aceitam os princípios da democracia representativa e 

da economia de livre mercado, e teve origem em 1948, como Organização para a Cooperação Econômica, 

liderada por Robert Marjolin, da França, para ajudar a administrar o Plano Marshall para reconstrução da Europa 

após a Segunda Guerra Mundial 
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Os autores sugerem repensar este quadro, o que significa o esforço de se repensar 

fronteiras e as relações entre o Estado e a sociedade:  

 

“[...] Desburocratizar e racionalizar a gestão dos grandes equipamentos e funções 

coletivas é a via de uma socialização mais amena. Grandes esforços devem ser feitos 

neste domínio para simplificar e melhorar a gestão, mas esta não é uma via 

inovadora em si mesma: remodelar e reorganizar certos serviços públicos de modo a 

torná-los mais próximos dos beneficiários é a via da descentralização. Visa a fazer 

crescer as tarefas e responsabilidades das coletividades locais nos domínios sociais e 

culturais, transferindo às coletividades não públicas (associações, fundações, 

agrupamentos diversos) as tarefas do serviço público; essa é a via da 

autonomização. É esta a via que pode ser a mais nova e interessante para responder 

às dificuldades do Estado-Providência e enfrentar as necessidades sociais do futuro. 

Globalmente, esta alternativa à crise do Estado-Providência não terá sentido a não 

ser que se inscreva no tríplice movimento de redução da demanda do Estado, 

reinserção da solidariedade na sociedade e produção de uma maior visibilidade 

social [...]” (ibidem ). 

 

A questão do direito também é objeto de análise desses pesquisadores, que sugerem a 

produção de um novo direito não centrado na bipolaridade indivíduo-Estado, mas que possa 

recobrir as formas não-estatais de socialização: o reconhecimento de grupos de vizinhança, de 

bairro, redes de ajuda etc. Do mesmo modo, enfatizam a necessidade de se reconhecer um 

direito de ‘substituibilidade’ do estatal pelo social no domínio de certos serviços coletivos 

(como exemplo podemos citar as creches), o que significa que o Estado reconheça, sob forma 

de dedução fiscal, os serviços coletivos levados a cabo por grupos sociais. O outro passo do 

desenvolvimento da sociabilidade diz respeito ao aumento do tempo livre. Nessa perspectiva, 

a redução do tempo de trabalho não é apenas uma possibilidade dada pelas condições atuais 

da produção, ou uma exigência econômica para a redução do desemprego, mas é a condição 

para a aprendizagem e efetividade de novos tipos de vida. 

Por fim, esses autores concluem que há uma crise e esgotamento de um modo de 

regulação social, sendo parcialmente substituído por uma forma pulverizada de regulação de 

tipo intra-social (fundada nas relações indivíduo/sociedade, cujos agentes principais de 

regulação são os indivíduos, as famílias, os grupos de vizinhança, atuando num espaço 

múltiplo e não territorializado) ou pela forma autogestionária, fundada nas relações 

Estado/sociedade civil, cujos agentes sociais ou os grupos de base atuam num espaço 

descentralizado na sociedade civil e centralizado na sociedade política. Draibe e Henrique 

avaliam que a crise atual não é apenas cíclica, mas também estrutural: reflete alterações na 

própria estrutura de produção e emprego. As mudanças que ocorreram na economia (o 

processo de monopolização mais acentuado, a internacionalização produtiva e financeira do 

capital) e a complexidade dos problemas atuais (questão tecnológica, instabilidade financeira) 
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afastam-se do referencial das políticas tanto keynesianas quanto monetaristas. Seria 

necessário ir além dessas proposições para articular uma saída para a crise. 

Nessa chave de interpretação, a estratégia proposta pelos pesquisadores envolveria 

políticas para expansão do gasto e da demanda, reestruturação (novas direções para a estrutura 

econômica) e redistribuição de trabalho e renda.  Nessa perspectiva o gasto público deve ter 

prioridade social e as políticas sociais têm um papel central, tanto na estratégia de 

redistribuição de renda quanto na promoção de uma recuperação econômica sustentada.  

Assim, os bens e serviços sociais (habitação, saúde, educação, transportes públicos) seriam 

uma área-chave de geração de empregos, e os benefícios sociais destinados a suplementar 

renda pessoal representariam não só um ganho social, como também a elevação do consumo, 

contribuindo na recuperação de vendas e emprego. Nessa proposta de recuperação e criação 

de um novo modelo de desenvolvimento, a política social não é colocada como um setor 

isolado e com papel reativo de alivio à pobreza. Ela tem um papel decisivo, sendo 

indispensável na estruturação de um desenvolvimento econômico com objetivos sociais. 

Apesar da expansão da burocracia e dos serviços de proteção social, a concepção de 

assistência como direito fizeram com que a religião tivesse uma visibilidade reduzida na cena 

pública, entretanto, sem que fosse excluída dela nos países chamados “desenvolvidos”, tendo, 

apenas, a religião perdido para o mercado a prerrogativa de ordenar a vida das pessoas. 

Ainda em análise ao Estado de bem estar social, e a posteriori sua crise, podemos 

perceber que apesar do processo de laicização e da predominância do mercado, a religião não 

deixou de prestar um serviço à assistência, principalmente nos países onde o Estado de Bem 

Estar Social não chegou a se universalizar, como os denominados “em desenvolvimento” ou 

“emergentes”, entre eles o Brasil.  
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Capítulo 2 -Democracia, Política Social e a difícil tarefa da instituição do 

Sujeito de Direito 

 

 

Neste capítulo temos como proposta analisar as categorias que consideramos 

fundamentais para reflexão sobre a problemática da instituição do sujeito de direito. O pensar 

sobre a infância também significa pensar a reprodução das relações em sociedade, o que 

depende das oportunidades de participação tanto nos espaços políticos quanto nas instituições 

e serviços, visto que a “instituição do sujeito de direito” não se trata apenas de uma tarefa 

jurídica, mas depende também das condições de reprodução de um modelo de 

desenvolvimento político-social. Democracia, política social, espaço público, pluralismo, 

cidadania são categorias que servem de referência para análise deste modelo, que prioriza 

uma perspectiva cultural. O novo arranjo democrático para adaptação deste modelo e a 

instituição do sujeito de direito no Brasil compreendem a análise do final deste capítulo. 

 

2.1- Democracia e Capitalismo – o desafio da instituição política do social 

 

 

Para Joseph A. Schumpeter a “ideologia da democracia, da maneira refletida na 

doutrina clássica, repousa num esquema racionalista da ação humana e dos valores da vida”, 

e, historicamente, “a democracia moderna cresceu passo a passo com o capitalismo” e dele foi 

consequência. O mesmo acontece com a prática democrática: a democracia, no sentido da 

nossa teoria de liderança competitiva, presidiu ao processo de transformações políticas e 

institucionais através do qual a burguesia modificou e, do seu próprio ponto-de-vista, 

racionalizou a estrutura social e política que precedeu à sua ascensão. “[...]O método 

democrático foi arma política dessa reconstrução: já vimos algures que o método democrático 

trabalha, com eficiência superior, também em certas sociedades extra e pré-capitalistas[...]. O 
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autor conclui que “a democracia moderna, todavia, é produto do sistema capitalista” (1961, p. 

360). 

 Nas democracias contemporâneas, a prerrogativa de limitação do poder do Estado tem 

sido a questão de pauta das esquerdas, que se dividiu entre dois movimentos, o de luta contra 

o poder e as formas de dominação, e o que enfatiza as desigualdades sociais resultantes da 

estrutura de classes no capitalismo.  

Ellen Wood, em Democracia contra Capitalismo, argumenta que o capitalismo 

submete todas as relações sociais às suas necessidades e duvida da possibilidade das 

“políticas de identidades” ultrapassarem a “afirmação dos princípios gerais e das boas 

intenções”, assinalando que hoje o conceito de democracia foi esvaziado de seu conteúdo 

social, nada mais tendo a ver com a distribuição de poder social ou econômico entre as 

classes, passando a ser entendida em termos de cidadania passiva ou como os direitos dos 

indivíduos de assegurar algumas proteções contra o poder dos outros.  Demonstra que esse 

processo de “domesticação” ou “neutralização” da democracia, que a transforma em uma 

democracia formal, não teria sido possível sem o capitalismo; na medida em que o 

capitalismo criou uma esfera econômica autônoma, também criou uma esfera política 

separada, a que corresponde um tipo de democracia que não atinge os outros domínios da 

realidade social.  Afastando-se do modelo de democracia pensado pelos antigos atenienses 

para adotar o modelo americano em que o povo não representa a comunidade ativa de 

cidadãos (o demos), Wood propõe que esta distância expressa desvalorização da esfera 

política, “[...] uma coleção desagregada de cidadãos privados cujo aspecto público era 

representado por um Estado central distante [...]” (2003, p.189-220), provocando a separação 

entre sociedade civil e Estado. 

Nosso entendimento é que Wood estaria influenciada por uma linha de raciocínio 

defendida anteriormente por Miguel Abensour (1998), que recupera o tema da “verdadeira 

democracia” em Marx, enfatizando a necessidade do fortalecimento da política como espaço 

de construção coletiva.  Segundo este autor, este tema remete ao diálogo com a obra da 

juventude marxiana, na crítica à Filosofia do Direito de Hegel, onde a construção desta 

“verdadeira democracia” é justamente a preocupação de Marx. E Miguel Abensour vale-se 

desta obra para integrar o autor alemão na esteira do republicanismo cívico, propondo que a 

democracia em Marx seria possível e desejável.  Nesse contexto o “Estado político é 

‘desformalizado’ ao mesmo tempo em que é generalizado”.  Esta forma seria encontrada, pelo 

Marx maduro, apenas com a experiência da ‘Comuna de Paris’ de 1871 (MARX apud 

ABENSOUR, 2005, p.95-96) 
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Deste modo, Abensour concebe a democracia não como método, mas como certa 

instituição política do social, cujo crescimento está relacionado à reabilitação da vida cívica, 

compreendida como participação dos cidadãos na coisa pública, mas voltada contra o Estado.  

A possibilidade de ligação entre o particular e o universal tem como mediação a política, de 

forma que a cidadania não significa uma abstração, e onde a democracia não se resume ao 

Estado e estende-se ao conjunto da esfera social. 

Outra interpretação contemporânea afirma que a liberdade na democracia significa a 

formação de associações, nas quais a reunião de interesses geral e privado transforma-se em 

força política capaz de intervir na esfera pública.  Segundo Sierra e Rodrigues, a cidadania 

aqui é aquela no sentido pensado por Tocqueville, em que o direito de se reunir em 

associações permite realizar a ligação entre interesse individual e interesse geral, onde se 

trabalha para garantia de um espaço de liberdade de pequenos grupos contrários à vontade da 

maioria (TOCQUEVILLE apud SIERRA; RODRIGUES, 2011, p.36).  Além das associações, 

também o Poder Judiciário pode limitar o poder da maioria.  Nesta perspectiva, a tradução de 

interesses em direitos se efetua pela penetração dos interesses no espaço público, confundindo 

assim a esfera pública com a privada.  Além disso, a possibilidade de reunir liberdade com 

direitos permite a ligação entre cidadania e subjetividade.  Neste modelo, a expansão do 

direito é expressão do movimento do processo democrático. 

Jürgen Habermas foi o autor que, a nosso ver, abriu o espaço para que o 

procedimentalismo passasse a ser pensado como prática social e não como método de 

constituição de governos.  Para Habermas, a esfera pública é um local onde sujeitos, sejam 

mulheres, negros, trabalhadores ou minorias raciais, podem problematizar em público uma 

condição de desigualdade na esfera privada.  As ações em público dos indivíduos permitem-

lhes questionar a sua exclusão de arranjos políticos através de um princípio de deliberação 

societária, postulando, portanto, um princípio de deliberação amplo.  Habermas recoloca no 

interior da discussão democrática um procedimentalismo social e participativo.  Segundo 

Habermas (2003, p.145) o discurso: 

“[...] destina-se a amarrar procedimentos de normatização legítima do direito. 

Ele significa, com efeito, que somente podem pretender validade legítima as leis 

jurídicas capazes de encontrar o assentimento de todos os parceiros do direito, 

num processo jurídico de normatização discursiva. O princípio da democracia 

explica noutros termos, o sentido performativo da prática de autodeterminação 

de membros do direito que se reconhecem mutuamente como membros iguais e 

livres de uma associação estabelecida livremente [...] O princípio da democracia 

pressupõe preliminarmente a possibilidade da decisão racional de questões 

práticas, mais precisamente, a possibilidade de todas as fundamentações  a serem 

realizadas em discursos (e negociações reguladas pelo procedimento), das quais 

depende a legitimidade das leis [...]”. 
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Portanto, entende o autor que o procedimentalismo democrático não pode ser um 

método de autorização de governos.  Ele tem de ser uma forma coletiva de exercício coletivo 

do poder político, cuja base seja um processo livre de apresentação de razões entre iguais. 

Desse modo, a recuperação de um discurso argumentativo associado ao fato básico do 

pluralismo e às diferentes experiências é parte da reconexão entre procedimentalismo e 

participação. 

Na avaliação de Boaventura de Souza Santos, mostram-se patentemente insuficientes 

os procedimentos de agregação próprios à democracia representativa e aparecem em 

evidência as experiências de procedimentalismo participativo dos países do sul, como o 

orçamento participativo no Brasil ou a experiência dos Panchayats na Índia (2002, p. 53). 

Grande influência tem o pensamento de Habermas na política contemporânea. Apesar 

de a democracia ter avançado como valor, sua forma tem sido alterada pela inserção de 

experiências de participação que seguem a uma lógica da democracia direta e à defesa dos 

direitos da minoria. A expectativa é de que o social venha se “instituir” pela ampliação dos 

processos de participação no espaço público, cujo fundamento ultrapassa a lógica da 

representação partidária.  A adaptação de uma perspectiva plural na democracia tem efeitos 

sobre a elaboração das políticas sociais e sobre a cidadania. Elas interferem nas condições de 

reprodução, não apenas da estrutura de classes, mas também dos valores culturais.  

 

 

 

2.2-Política Social e Cidadania – da expansão do jurídico à política dos 

direitos humanos  

 

 

Encontramos na análise de T.H. Marshall, uma contribuição que nos parece nortear os 

estudos sobre cidadania.  Em Cidadania, classe social e status, Marshall assinala o contrato 

como o elo de união entre as comunidades feudais iniciais, ao contrário de seus predecessores 

arcaicos, que eram coesos por simples sentimento ou recrutados por ficção.  Mas alerta que o 

elemento contratual no feudalismo coexistiu com um sistema de classes baseado em status, e 

que à medida que o contrato se transformava em costume, contribuía para perpetuar o status 

de classe.  Dissocia o contrato moderno do contrato feudal, assinalando um novo 

desenvolvimento a cujo progresso o feudalismo foi um obstáculo e teve de ser afastado, pois o 

contrato moderno é essencialmente um acordo entre homens que são livres e iguais em status, 

embora não necessariamente em poder.  Assim, o status não foi eliminado do sistema social, 
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sendo o status diferencial associado com classe, função e família, substituído pelo único status 

uniforme da cidadania, que ofereceu o fundamento da igualdade sobre a qual a estrutura da 

desigualdade foi edificada (1967, p.76-77). 

Naquele texto, Marshall define cidadania como um status concedido aqueles que são 

membros integrais de uma comunidade, o que significa que todos aqueles que possuem o 

status são iguais com respeito aos direitos e obrigações pertinentes ao status, sendo que não há 

nenhum princípio universal que determine o que estes direitos e obrigações serão, e que, nas 

sociedades nas quais a cidadania é uma instituição em desenvolvimento, cria-se uma imagem 

de uma cidadania ideal em relação a qual o sucesso pode ser medido e em relação a qual a 

aspiração pode ser dirigida.  Define classe social como um sistema de desigualdade, baseado, 

assim como a cidadania, num sistema de idéias, crenças e valores, sendo, portanto, 

compreensível que se espere que o impacto da cidadania sobre a classe social tome a forma de 

um conflito entre princípios opostos.  Associa o início do desenvolvimento da cidadania 

enquanto instituição na Inglaterra, à segunda metade do século XVII, reconhecendo, portanto, 

que o seu crescimento coincide com o desenvolvimento do capitalismo, que percebe como um 

sistema não de igualdade, mas de desigualdade. 

Na sua interpretação das desigualdades sociais, o autor percebe a associação do status 

aos direitos civis, ao invés de aos direitos sociais.  Para justificar cita o direito de propriedade, 

destacando que não é um direito de possuir propriedade, mas um direito de adquiri-la. Da 

mesma maneira, se refere ao direito à liberdade de palavra, que perde em substância quando 

há falta de educação.  Observa ainda, que a Poor Law se constituiu num auxílio ao 

capitalismo, e não numa ameaça, porque eximiu a indústria de toda responsabilidade que não 

fizesse parte do contrato de trabalho, ao passo que aumentou a competição no mercado de 

trabalho.  Argumenta que a educação primária foi, também, uma ajuda, porque aumentou o 

valor do trabalhador sem educá-lo acima de sua condição de subsistência.   E quanto ao 

direito, afirma que o remédio jurídico estava muitas vezes fora do alcance do indivíduo, 

permitindo que os preconceitos de classe, que caracterizaram a distribuição da justiça no 

século XVIII, não fossem abolidos por leis, só o podendo ser por intermédio de educação 

social e edificação de uma tradição de imparcialidade (ibidem, p. 80). 

Há, em Marshall, a nítida percepção de que os direitos civis eram, em sua origem, 

acentuadamente individuais, sendo esta a razão pela qual se harmonizaram com o capitalismo, 

onde com o artifício da personalidade jurídica grupos se tornaram capazes de agir legalmente 

como indivíduos, além da posição dos sindicatos, que não procuraram obter a personalidade 

jurídica, podendo, portanto, exercer direitos civis vitais coletivamente em nome de seus 
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membros sem a responsabilidade coletiva formal, levando à constatação de que os direitos 

civis se tornaram para os trabalhadores um instrumento para elevar seu status econômico e 

social, isto é, para firmar a reivindicação segundo a qual eles, como cidadãos, estavam 

habilitados a certos direitos sociais.  Mas o método normal de assegurar direitos sociais é o 

exercício do poder político, pois os direitos sociais pressupõem um direito absoluto a um 

determinado padrão de civilização que depende apenas do cumprimento das obrigações gerais 

da cidadania.  O conteúdo dos mesmos não depende do valor econômico da reivindicação 

individual.  

Marshall conclui, em sua análise, que somente no final do século XIX acontece o 

primeiro grande avanço no campo dos direitos sociais na Inglaterra, se expandindo pelo 

século XX, embora a ampliação dos serviços sociais não seja, primordialmente, um meio de 

igualar as rendas. Isto porque benefícios na forma de um serviço possuem como característica 

que os direitos dos cidadãos não podem ser definidos de modo preciso. Assim, pode ser 

razoavelmente fácil fazer com que toda criança até certa idade passe um número de horas na 

escola, porém muito mais difícil é satisfazer as expectativas de que a educação deveria estar a 

cargo de professores treinados para um grupo moderado de crianças.  Considerando que a 

educação se encontra intimamente ligada à ocupação e que um dos benefícios que o estudante 

espera dela é a qualificação para ocupar uma posição social, podemos inferir que por 

intermédio da educação, em suas relações com a estrutura ocupacional, a cidadania opera 

como um instrumento de estratificação social (ibidem, p. 88). 

Os diversos movimentos sociais das décadas de 1960 e 1970, ultrapassando as 

reivindicações econômicas, se constituíram em torno de demandas de grupos anti-racistas, 

feministas, de homossexuais, de defesa do meio ambiente etc., trazendo para a agenda das 

lutas sociais contemporâneas reivindicações de caráter cultural, que colocaram os temas da 

identidade e da diferença no centro do debate político e da justiça social. 

Nancy Fraser, em seu artigo Repensando o Reconhecimento alerta que não foi só o 

caráter, mas a escala desses conflitos que mudou.  Reivindicações pelo reconhecimento da 

diferença agora conduzem muitos dos conflitos sociais do mundo, de campanhas pela 

soberania nacional e autonomia subnacional a batalhas em torno do multiculturalismo, aos 

movimentos recém-energizados pelos direitos humanos internacionais, que buscam promover 

tanto o respeito universal pela humanidade compartilhada, como a estima pela distinção 

cultural.  Elas também se tornaram predominantes dentro de movimentos sociais como o 

feminismo, que havia colocado previamente a redistribuição de recursos em primeiro plano 

(2010, p. 115). 
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A autora atribui o declínio da outrora gramática hegemônica de contestação política à 

reivindicação pela redistribuição igualitária, à investida retórica neoliberal apoiada no 

igualitarismo, bem como às dúvidas amplamente difundidas sobre a viabilidade da 

democracia social do estado keynesiano diante da globalização.  Julga preocupante este 

movimento da redistribuição ao reconhecimento, que denomina “problema de deslocamento”, 

dada a aceleração da globalização econômica, em uma época em que um capitalismo 

agressivamente expansivo está exarcebando radicalmente a desigualdade econômica.   

Fraser propõe pensar a política social enquanto política de reconhecimento de modo 

que as identidades possam ser articuladas com a redistribuição. Sua crítica se volta ao modelo 

de identidade, que transfere o esquema de reconhecimento hegeliano para o terreno cultural e 

político.  Nesta perspectiva, pertencer a um grupo que é desvalorizado pela cultura dominante 

é ser não reconhecido, é sofrer uma distorção em relação consigo mesmo, e como resultado, 

após repetidos encontros com o olhar estigmatizado do outro culturalmente  dominante, os 

membros dos grupos depreciados internalizam auto-imagens negativas e depreciativas.  Fraser 

rejeita a idéia de uma sociedade puramente ‘cultural’, sem relações econômicas, que se afasta 

da realidade presente ao separar os mecanismos econômicos de distribuição dos padrões 

culturais de valor e prestígio (ibidem, p.117). 

A abordagem proposta pela autora para repensar a política de reconhecimento 

apresenta um dado extremamente interessante, qual seja, a de tratar o reconhecimento como 

uma questão de status social. Desta perspectiva, o que requer reconhecimento não é a 

identidade específica de grupo, mas o status dos membros de grupos individuais como 

parceiros integrais na interação social.  O não-reconhecimento, consequentemente, não 

significa a depreciação e deformação da identidade de grupo, mas subordinação social- no 

sentido de ser impedido de participar como um igual na vida social.  E para reparar isto, a 

injustiça ainda precisa de uma política de reconhecimento, mas no “modelo de status” 

proposto pela autora, isto é, não mais reduzido a uma questão de identidade. Em vez disso, 

significa uma política voltada para o domínio da subordinação, através do estabelecimento da 

parte não reconhecida como um membro completo da sociedade, capaz de participar na 

mesma condição que os outros.  Ou seja, considerar o reconhecimento como uma questão de 

status, significa averiguar os padrões institucionalizados de valor cultural com respeito a seus 

efeitos sobre a posição relativa dos atores sociais.  Se e quando tais modelos instituem atores 

como pares, dentro de um princípio de “paridade de participação” (ibidem p. 127), tornando 

os membros capazes de participar no mesmo nível um com o outro na vida social, de forma 

que possamos falar de reconhecimento recíproco e de igualdade de status, modificando o que 
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Marshall já havia sinalizado na primeira metade do século XX, que a cidadania opera como 

instrumento de estratificação social.  

Essa proposta procura abarcar as preocupações tradicionais das teorias de justiça 

distributiva, especialmente a pobreza, a exploração, a desigualdade e os diferenciais de classe, 

e ao mesmo tempo atender as reivindicações de reconhecimento, a fim de desestimular as 

experiências do desrespeito, enfraquecer o imperialismo cultural e a hierarquia de estatuto.  

Rejeitando formulações sectárias que caracterizam a redistribuição e o reconhecimento como 

visões mutuamente incompatíveis da justiça, tal concepção pretende abrangê-las.  O resultado, 

portanto, é uma concepção “bidimensional de justiça” (Fraser, 2002, p 11). 

Trata-se de conceber que do ponto de vista distributivo a injustiça surge na forma de 

desigualdades semelhantes às de classe, baseadas na estrutura econômica da sociedade: má 

distribuição, englobando não só a desigualdade de rendimentos, mas também a exploração, a 

privação e a marginalização, ou exclusão dos mercados de trabalho.  Como consequência, o 

único remédio viável se encontra na redistribuição de renda e reorganização da divisão do 

trabalho, transformação na estrutura de posse da propriedade e democratização dos processos 

através dos quais se tomam decisões relativas ao investimento. A concepção do ponto de vista 

do reconhecimento compreende os esforços de reconhecimento e valorização da diversidade, 

por um lado, e, por outro, os esforços de transformação da ordem simbólica e de 

desconstrução dos termos que estão subjacentes às diferenciações de estatuto existentes, de 

forma a mudar a identidade social de todos.   

Fraser sinaliza outra grande ameaça à justiça social na globalização: a globalização 

está a descentrar o enquadramento nacional de uma forma que torna cada vez menos plausível 

postular o Estado Nacional como único contexto de atuação e a única instância que contém 

em si e regula a justiça social.  Neste sentido, defende uma concepção múltipla que descentre 

o enquadramento nacional, argumentando que só tal concepção permite acomodar toda a 

extensão de processos sociais que criam disparidades de participação na globalização, 

derivadas de desencontros de escala. Para a autora muitos dos processos econômicos que 

regem a distribuição são claramente transnacionais, enquanto que os mecanismos 

redistributivos, herdados do período fordista, situam-se à escala nacional.  Em consequência, 

há atualmente um óbvio desajustamento entre tais processos e mecanismos e é certo que 

instituições transnacionais como a União Européia prometem ajudar a eliminar o fosso, mas 

elas próprias manifestam graves déficits de justiça, tanto internamente (nas suas propensões 

neoliberais) como externamente (na sua tendência para erigir uma Fortaleza Europa) (ibidem, 

p.11-12).  
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A relação entre política e direitos humanos vem sendo tratada por diversos autores.  

Como Fraser, e recorrendo mais uma vez a Boaventura de Souza Santos, esse autor também 

percebe o processo de expansão dos direitos sociais como algo positivo, uma vez que é 

resultado da luta dos movimentos sociais, mas questiona a possibilidade da política dos 

direitos humanos vir a preencher a lacuna deixada pelo socialismo.  De acordo com seu 

pensamento, até o final dos anos sessenta as crises da regulação social estavam articuladas 

com a defesa da emancipação, diferente do que ocorre nos dias atuais, em que a crise do 

socialismo provocou o esmorecimento da crença nas transformações sociais radicais.  Além 

disso, o autor também percebe outra questão da modernidade, ao destacar que os novos 

movimentos sociais defensores dos direitos humanos são basicamente culturais.  Santos 

defende a articulação entre reconhecimento da diferença e luta pela igualdade e pela 

redistribuição, “conforme os princípios de justiça e constelações de direitos, atentos à 

diversidade dos atores e dos contextos relacionados, em inserção na escala global, nacional e 

local” (2002, p 44). 

O fundamento do Estado democrático de direito é a ligação entre os direitos humanos 

e as políticas sociais.  Contudo, a aposta na política de direitos humanos como via de 

emancipação social não é consensual.  Segundo Gauchet há uma crise profunda da 

democracia, pois os direitos humanos: 

 

“[...] se comportam como se estivessem em vias de colocar em perigo aquilo que se 

supõe que seja o alicerce. É o acesso interrompido e generalizado dos direitos 

individuais que desestabiliza o indivíduo.  A crise atual tem isso de extraordinário, 

que resulta de uma tomada de poder pelos fundamentos:  ao serem invocados 

incessantemente, os direitos humanos acabam por paralisar a democracia.  Se a 

democracia pode ser definida como o poder de uma coletividade de se auto 

governar, a sacralização das liberdades dos membros desta coletividade tem por 

efeito esvaziar esse poder de sua substância [...]” (Gauchet, 2000)   
 

Trata-se de um contexto paradigmático o de nossos dias. Segundo Vânia Morales 

Sierra, a cidadania pensada tendo como marco a participação social autônoma no espaço 

público, vai cedendo espaço para a concepção do sujeito de direito, aquela que Sierra, apud o 

jurista francês Antoine Garapon, identifica como o cidadão inseguro, desprotegido, 

vitimizado, que busca proteção do poder Judiciário. Sierra aborda também as críticas de 

Gauchet, por sua consideração que as políticas executadas tendo como norte os direitos 

humanos passam a adquirir sentido judiciário, reforçando ainda mais a identificação dos 

cidadãos como réus e vítimas.  Diante deste formato, o exercício do controle social passa a ser 

feito com base nos diversos dispositivos de controle adotados por órgãos, que são 
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encarregados de fazer os registros dos casos e apuração de denúncias. Com isso, a tendência é 

que o investimento público se volte às políticas de reabilitação das vítimas e de combate à 

violação dos direitos.  O resultado é a possibilidade que as políticas se orientem menos no 

sentido da distribuição do bem estar social, tornando-se políticas de combate ao mal, numa 

visão simplesmente maniqueísta (2010, p.5-6).  

Em resumo, o debate contemporâneo a respeito da política social envolve a 

consideração da relação entre Estado, sociedade e cidadania.  Trata-se de negar as concepções 

substantivas da razão e as formas homogeneizadoras de organização da sociedade, 

reconhecendo a pluralidade humana através da ênfase na criação de uma nova gramática 

social e cultural, e o entendimento da inovação social articulada com a inovação institucional, 

isto é, com a procura de uma nova institucionalidade. (Santos, 2002, p. 51). 

 

2.3- Espaço público e cidadania no Brasil – A questão da instituição 

do sujeito de direitos  

 

 

No pensamento contemporâneo há diversas definições conceituais de espaço público, 

sendo que, nos interessa a distinção dos modelos essenciais para o debate sobre a constituição 

da esfera pública no caso do Brasil, a saber: o modelo republicano, que possui como 

referência o trabalho de Hannah Arendt, através de quem o espaço público é representado 

como arena de auto-organização e administração descentralizada da sociedade como 

comunidade política de iguais (Arendt, 2004, p. 189); o modelo liberal ou pluralista, 

representado por seu caráter legalista, no qual grupos econômicos disputam interesses e 

recursos destinados às demandas particulares, que não necessariamente de interesse público; e 

o modelo discursivo, que pressupõe paridade entre os debatedores, por intermédio de agentes 

comunicativamente competentes, em que o espaço público se torna um instrumento de 

pressão sobre o Estado sem intervenção no poder, por intermédio da prática do discurso 

crítico racional dos assuntos públicos.  

Na concepção republicana de espaço público, a política se constitui como processo de 

socialização de poder como um todo, ou seja, ela representa o meio pelo qual os membros de 

uma comunidade interiorizam seus compromissos e responsabilidades com os demais, 

constituindo-se desta forma como cidadãos.  Para Hannah Arendt, o espaço público não é 

formado de consensos estáveis, mas sim de acordos provisórios e retomáveis capazes de 



 37 

explicitar as diferenças existentes e constitutivas das relações reais desse espaço (ibidem, p. 

191): 

 

“O homem, dotado da capacidade da ação, pode-se esperar dele sempre algo 

novo nesse sentido, logo, é isso que o faz como um ser singular, de modo que 

cada nascimento e cada ação, espera-se o improvável. Seguindo essa linha, a 

ação vista como o início está ligada com a natalidade, e o discurso é a ‘condição 

humana da pluralidade’, isto é, do viver como ser distinto e singular entre iguais”  

 

De forma contrária, o modelo pluralista considera que os cidadãos individuais da 

tradição liberal são substituídos por associações diversas, pressupondo a existência de 

possibilidades iguais aos atores coletivos, de influenciarem nos processos de constituição das 

agendas públicas e deliberações políticas; onde o papel da política consiste em reunir e 

garantir a implementação dos interesses particulares junto ao Estado.  O modelo pluralista 

está ancorado numa ordem política poliárquica, tal qual a formulou Robert Dahl, que 

pressupõe um modelo caracterizado pelo fato de que uma subdivisão interna entre múltiplos 

grupos especializados dentro dos diversos poderes constitucionais (legislativo, executivo, 

judiciário e suas correspondentes burocracias) produza competição (via controles também 

múltiplos).  Esse modelo invoca a necessidade do controle constitucional da competição, via 

grupos ou comissões especializadas de coordenadores, além de conferir às regras 

constitucionais a função de preservar, adicionar ou subtrair vantagens e desvantagens na 

competição política (Dahl, 1989, p. 125-146). 

O modelo discursivo tem inspiração no trabalho de Jürgen Habermas, para quem os 

espaços públicos autônomos e a formação democrática da opinião e da vontade política serão 

assim institucionalizados, para que a chamada “integração social”, que tem a solidariedade 

social, possa ter o seu nicho de desenvolvimento e, consequentemente, gere “racionalização”. 

O autor afirma que “os procedimentos e pressupostos comunicativos de formação 

democrática da opinião e da vontade política funcionam como reservatórios importantes para 

a racionalização discursiva de decisões de um governo e de uma administração, vinculados ao 

direito e à lei” (Habermas, 1995, p.50). 

Nesse contexto, Habermas propõe uma nova sociabilidade fundada na “autoridade do 

argumento” e na “paridade” dos debatedores.  Esse procedimento pressupõe a existência de 

interlocutores competentes, capazes de publicizar os conflitos de interesses, e fazer pressão 

sobre o Estado.  A ação comunicativa torna-se um procedimento com potencial 

emancipatório, possível de gerar uma distribuição igualitária de oportunidades de intervenção. 
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O conceito de esfera pública habermasiano prevê o estabelecimento de estruturas 

comunicativas voltadas à discussão e à busca de entendimentos de caráter coletivo, 

sobressaindo-se o papel e a atuação dos atores na sociedade civil.  De acordo com Habermas, 

a democracia deliberativa configura-se como uma estratégia dual, caracterizada pela 

existência de esferas públicas diferenciadas quanto ao grau e poder de decisão.  Nestes 

termos, por meio dessa rede associativa a esfera pública funciona como “caixa de 

ressonância”, identificando e problematizando temas que deverão receber a consideração do 

sistema político.  Tais associações são especializadas na geração e propagação de convicções 

práticas, ou seja, em descobrir temas de relevância para o conjunto da sociedade, em 

contribuir com possíveis soluções para os problemas, em interpretar valores, produzir bons 

fundamentos, desqualificar outros.  A influência desses espaços públicos sobre o sistema 

político dar-se-ia de forma indireta: “a geração informal da opinião desemboca em decisões 

eleitorais institucionalizadas e em decisões legislativas por meio das quais o poder gerado 

comunicativamente se transforma em poder passível de ser empregado em termos 

administrativos” (Habermas, 1995, p.36). 

A nosso ver, o espaço público não pode ser representado unicamente, como defendem 

liberais e pluralistas, como um mercado de interesses em disputa. Consideramos, ainda, que 

em se tratando do espaço público brasileiro devido à situação de imensa desigualdade entre os 

participantes, não encontramos na organização social do Brasil a condição necessária ao 

modelo liberal e pluralista, de cidadãos em condição de possibilidades iguais de existência.  

Porém, na prática, percebemos que a concepção pluralista de política e espaço público se faz 

presente de diversas formas entre os teóricos no país, influenciando o pensamento social e 

político brasileiro. 

Avritzer (1994, p.39) ao pensar sobre a sociedade brasileira observa que a associação 

entre a análise habermasiana e a idéia de sociedade civil transforma a obra do autor da Teoria 

da Ação Comunicativa em uma teoria societária da democracia, que entenderia esta última, a 

partir de três variáveis fundamentais: a liberação da ação comunicativa dos processos 

administrativos e econômicos, o reforço da arena societária através da conquista de um grupo 

de direitos que limitaria a abrangência dos processos de burocratização e mercantilização e, 

finalmente, o estabelecimento de arenas reflexivas que conduzam à compatibilização entre a 

lógica estratégica do sistema e a dinâmica interativa da sociedade.  As sociedades política e 

econômica constituiriam o fórum democratizante no qual estariam incluídos não apenas os 

movimentos sociais pós-materialistas, mas também os movimentos democráticos estruturados 

interativamente (ibdem). 
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O autor analisa que justamente a inclusão dos movimentos democratizantes 

estruturados interativamente no interior do marco teórico habermasiano, nos permitiria 

estendê-los aos países do Leste e da América Latina, e entender os movimentos democráticos 

nestes países enquanto reação aos processos de fusão entre Estado e mercado, e Estado e 

sociedade.  O marco teórico da sociedade civil nos permitiria também perceber os limites das 

propostas neoliberais, ora em voga na América Latina.  Tais propostas teriam em foco 

substituir uma forma de desenvolvimento estruturado a partir do Estado, pela rejeição 

sistemática de toda e qualquer forma de limitação da “racionalidade perfeita do mercado”. Tal 

modelo conduziria à abolição das formas estatais de limitação do mercado, sem a criação das 

formas societárias capazes de desempenhar funções semelhantes de forma não 

intervencionista. Ele estaria baseado na suposição ingênua de que o mercado pode ser 

considerado uma instância de defesa da sociedade.  Nesse sentido, a abordagem da sociedade 

civil não somente se aplicaria aos países da América Latina, como seria capaz de apontar uma 

terceira arena, a ser fortalecida no processo de desestatização dessas sociedades: “Trata-se da 

arena da interação social, a mais fraca no interior de nossa cultura política brasileira, mas nem 

por isso a menos fértil. O seu fortalecimento implicaria na estruturação de um terceiro pólo 

em sociedades que, até o momento, ou se estruturaram em torno do Estado ou em torno do 

mercado” (ibidem, p. 40). 

Tarso Genro, em artigo publicado no Jornal Folha de São Paulo (1995), apresenta 

proposta conceitual e normativa sobre as possibilidades de construção de uma “esfera pública 

não estatal”, em cujas formulações podemos identificar a influência do modelo republicano de 

espaço público.  Nesse sentido, o espaço público passa a ser representado como arena em que 

ocorre a mediação dos processos de articulação de consensos normativos, e de reconstrução 

reflexiva de valores éticos que orientam a convivência social. 

Pode-se dizer que na concepção de “público não estatal” que vigorou na reforma 

administrativa da década de 1990, as entidades da sociedade civil foram cooptadas à 

participação no nível da implementação e execução de políticas públicas e não da co-gestão, 

restringindo-se dessa forma e delimitando a noção política desse “espaço público não-estatal” 

ao campo de prestação de serviços e disputas corporativas e empresariais por recursos 

públicos. Concepção diametralmente oposta a essa é a noção de ampliação do espaço público 

não estatal proposta por Genro, a qual não significa a privatização ou “terceirização” das 

atividades do Estado.  Ao contrário, trata de ampliar o caráter democrático e participativo da 

esfera pública, submetida a uma noção de direito público renovado e ampliado.  Nas palavras 

de Genro (1995): 



 40 

 

“[...] Trata-se do surgimento de uma esfera pública não-estatal que se agrega às 

instituições tradicionais de caráter estatal, como os parlamentos e tribunais (...) 

Trata-se de agregar, processualmente, à democracia representativa, elementos reais 

de democracia direta, participativa, que valorizam o cidadão com iniciativa- uma 

livre iniciativa da cidadania capaz de revalorizar a cena pública.  Reconhecer e dar 

força cogente ao controle público não-estatal significa aprofundar o regime 

democrático e dar consequência à combinação da democracia representativa com a 

democracia a representação direta, prevista no artigo 1º, parágrafo único, da própria 

Constituição.  Essa combinação, em vez de possibilitar um processo de ‘estatização 

da sociedade’ ou de selvageria neoliberal, ‘civiliza’ o Estado gerando um controle 

externo, capaz de limitar sua lógica corporativa ou seu atrelamento a interesses 

puramente privados[...] ”  
 

A idéia de um espaço de controle público não estatal, segundo Genro, funciona como 

um... 

“[...] antídoto social à burocratização do Estado e ao afastamento do cotidiano dos 

cidadãos, uma vez que, a lógica de penetração do Estado pela sociedade civil 

possibilitaria que os sujeitos aí originados venham a contaminar a lógica de 

funcionamento do Estado, com sua lógica mais solidária e menos burocrática, 

incorporando à agenda estatal as suas necessidades políticas e sociais. 

 

 

Nesse sentido, o autor enfatiza a necessidade do “[...] Estado brasileiro de recuar do 

controle monopólico que tem exercido sobre a esfera pública, passando a compartilhar seu 

poder de decisão com a sociedade civil sem, no entanto, se ausentar de suas responsabilidades 

públicas.” A visão desse autor sugere a superação da dualidade colocada entre as posições de 

um projeto estatizante, presente no risco do Estado organizar e patrocinar esse espaço público 

não estatal, e de um projeto embasado na concepção de mercado enquanto estratégia para uma 

sociedade mais igualitária.  A possibilidade de um controle progressivo da sociedade sobre o 

Estado, da ampliação dos espaços de participação, co-gestão e publicização das questões 

estatais, colocam como temas o controle social, a visibilidade e a prestação de contas do 

Estado à sociedade, sem a aniquilação do primeiro. 

A intersecção entre o processo de democratização brasileiro e as reformas 

neoliberais impostas pela adesão ao Consenso de Washington, gerou uma multiplicidade de 

ações e denominações perante a opinião pública, a sociedade civil e política sobre o que seja 

esse espaço não estatal.  Por um lado, a noção dos defensores da concepção liberal e pluralista 

de espaço público, lutando por seus interesses particulares defronte a outros grupos, a projetos 

políticos e ao Estado.  Por outro lado, a noção que se aproxima da concepção republicana de 

espaço público, voltada à necessidade de se criar um espaço “não estatal” capaz de garantir 

qualidade democrática ao Estado, que não se confunda com um ‘terceiro setor’ ou ‘setor 
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público privado’, lucrativo ou não.  Dessa forma, a expressão ‘não estatal’ resgata a proposta 

de redefinição das relações existentes entre Estado e sociedade civil. 

Para Genro, a capacidade de ‘redefinir’ a relação Estado-sociedade é proveniente 

da sociedade civil.  Neste caso, a criação de conselhos de controle da sociedade civil sobre as 

estatais, a participação direta da sociedade na elaboração e acompanhamento da execução do 

orçamento da União, Estados e Municípios, bem como o controle externo do Poder Judiciário, 

seriam ações representativas de um avanço democrático para o Brasil. Conforme o autor: 

 

“[...] Os referidos conselhos da sociedade civil, com representação de 

trabalhadores, empresários e instituições de caráter científico e de profissionais 

autônomos, deveriam ter o poder de aprovar ou rejeitar o planejamento das 

empresas do Estado e, inclusive, vetar políticas salariais corporativas, que 

protegem minorias encasteladas nas cúpulas, dando a idéia falsa de que o 

conjunto dos seus funcionários é privilegiado. Essas reformas (...) iniciariam um 

movimento real de desprivatização do Estado que, pelo menos no Brasil, sempre 

esteve principalmente a serviço de privilégios oligárquicos e corporativos, 

inacessível e estranho ao homem do povo que ele deveria servir [...]” ( 1995). 

 

Consonante com Genro, Evelina Dagnino, que desenvolve pesquisas sobre 

sociedade civil e espaços públicos no Brasil, destaca que a instância mais significativa como 

espaço de poder é o conselho, que pode caracterizar-se como deliberativo ou apenas 

consultivo. E afirma que a continuidade e o funcionamento sistemático do conselho são 

fatores fundamentais para que haja explicitação dos conflitos de forma pública (2006, p. 216). 

Nesse sentido o espaço público é o local de debates e conflitos de distintos grupos 

organizados da sociedade civil, que “imprimem” publicidade às questões preeminentes da 

sociedade e dispõem força no jogo político em face do Estado, e da sociedade como um todo. 

Nesse contexto, a discussão acerca da estruturação desse espaço público e a 

publicização das questões de interesse público se tornam imprescindíveis para o processo de 

democratização da organização social brasileira.  Entendemos que o espaço público é o local 

privilegiado de interação da sociedade civil com o Estado, no qual, questões formuladas na 

sociedade civil são capazes de pressionar o Estado, promovendo uma cultura política 

destinada à socialização do poder político do Estado e ao combate do autoritarismo social 

anti-democrático. A instituição do cidadão brasileiro enquanto sujeito de direito, em grande 

parte depende de um novo formato para política social, capaz de estabelecer na dinâmica 

democrática uma articulação entre o direito, a burocracia e a participação.  
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2.4- Burocracia e participação: um novo formato para a política 

social 

 

 

Segundo Bresser Pereira, no Brasil, os princípios da administração burocrática clássica 

foram introduzidos em 1936, através da criação do DASP, Departamento Administrativo do 

Serviço Público, que significou a primeira reforma administrativa do país, representando 

também a afirmação dos princípios centralizadores e hierárquicos da burocracia clássica.  

Entretanto, já em 1938 há um sinal de administração pública gerencial, com a criação da 

primeira autarquia, surgindo então a idéia de que os serviços públicos na “administração 

indireta” deveriam ser descentralizados e não obedecer a todos os requisitos burocráticos da 

“administração direta” ou central.  Mas, efetivamente, somente em 1967, com o decreto-lei 

200, sob o comando de Amaral Peixoto e inspiração de Helio Beltrão, a administração pública 

gerencial foi realizada, a partir do pressuposto da rigidez da administração direta e da maior 

eficiência da administração descentralizada.  Este decreto-lei promoveu a transferência das 

atividades de produção de bens e serviços para autarquias, fundações, empresas públicas e 

sociedades de economia mista, instituindo-se os princípios da racionalidade administrativa, o 

planejamento e o orçamento, a descentralização e o controle dos resultados (1996, p. 5-7). 

Através da flexibilização de sua administração, buscava-se uma maior eficiência nas 

atividades econômicas do Estado, e se fortalecia a aliança política entre a alta tecnoburocracia 

estatal, civil e militar, e a classe empresarial.  Entretanto, o autor observa que o decreto teve 

consequências inesperadas com a contratação de empregados sem concurso público, o que 

facilitou a sobrevivência de práticas patrimonialistas e fisiológicas.  Dessa forma, ao não se 

preocupar com mudanças no âmbito da administração direta ou central, que era considerada 

rígida e burocrática, deixou de realizar concursos e de desenvolver carreiras para 

administradores. Pereira relata, também, que o núcleo estratégico do Estado foi enfraquecido 

por uma estratégia oportunista do regime militar, que preferiu contratar os escalões superiores 

da administração através das empresas estatais, ao invés de se preocupar em formar um 

quadro de administradores públicos de alto nível, selecionados por concursos públicos, 

fracassando, portanto, a reforma administrativa do decreto-lei 200. Nas palavras de Bresser: 

“[...] A crise política do regime militar que se inicia já em meados dos anos 70 agravou ainda mais 

a situação de penúria da administração pública, acirrando a identificação entre burocracia estatal e sistema 

autoritário. A reforma do aparelho de Estado que se esperava da transição democrática ocorrida com a eleição de 

Tancredo e posse de Sarney, em março de 1985, não se concretizou. O Plano Cruzado significou uma versão 

distorcida do pensamento keynesiano: distribuição de renda através do aumento do gasto público e da elevação 

forjada dos salários reais.  Entre 1988 e 1989 o país mergulhou em uma política populista e patrimonialista, sob 
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a égide de uma política conservadora no Congresso (o ‘Centrão’), que representava um retorno ao 'capital 

mercantil', ao invés de uma política de ajuste e reforma fiscal. Assim, em nosso solo somente depois do episódio 

da hiperinflação no final do governo Sarney, em 1990, a sociedade abre os olhos para perceber a crise, que fora 

desencadeada com o segundo choque do petróleo e trouxe consequências para o Brasil. O período entre 1979 e 

1994 foi marcado por estagnação da renda per capita e pela alta inflação sem precedentes. Em 1994, finalmente, 

estabilizaram-se os preços através do Plano Real, criando-se as condições para a retomada do crescimento [...]” 

(Bresser Pereira, 1996, p. 8).  

Em sua análise da crise da administração pública burocrática brasileira, o autor 

analisa que esta teve início ainda no regime militar, não apenas porque não foi capaz de 

extirpar o patrimonialismo que sempre a vitimou, mas também porque esse regime ao invés 

de consolidar uma burocracia profissional no país, através da redefinição das carreiras e de 

um processo sistemático de abertura de concursos públicos para a alta administração, preferiu 

o caminho mais curto do recrutamento de administradores através das empresas estatais. A 

estratégia oportunista do regime militar resolveu adotar o caminho mais fácil da contratação 

de altos administradores através das empresas e inviabilizou a construção no país de uma 

burocracia civil forte, nos moldes que a reforma de 1936 propunha. Percebe um agravamento 

da crise a partir da Constituição de 1988, quando a administração pública brasileira passa a 

sofrer do mal oposto, o enrijecimento burocrático extremo.  Entende que as consequências da 

sobrevivência do patrimonialismo e do enrijecimento burocrático, serão o alto custo e a baixa 

qualidade da administração pública brasileira. Por fim, acredita que o problema político de 

governabilidade foi provisoriamente equacionado com o retorno da democracia e a formação 

do pacto “democrático-reformista de 1994”, possibilitado pelo êxito do Plano Real e a eleição 

de Fernando Henrique Cardoso (ibidem, p. 10-17). 

Na esteira da crise do Estado, Bresser Pereira foi quem introduziu o modelo de 

gestão gerencial no Brasil no governo de Fernando Henrique Cardoso, embora o modelo 

gerencial brasileiro tenha como marco zero a adesão do governo Collor às recomendações do 

Consenso de Washington para a crise latino-americana. 

No caso do modelo gerencial, suas raízes estão nos processos de reforma do 

Estado levados a termo, em especial, nos governos de Margareth Thatcher, na Inglaterra, e de 

Ronald Regan, nos Estados Unidos, face às novas demandas impostas pela reestruturação 

produtiva e pela internacionalização da economia, processo que atingiria nos anos seguintes 

os demais países da Europa e da América Latina.  A proposta era usar as ferramentas 

gerenciais advindas do setor privado com o objetivo de flexibilizar, agilizar e tornar mais 

eficiente a máquina pública.  
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A consistência teórica e efetividade prática para as determinações do Consenso de 

Washington foram introduzidas pelo então Ministro da Administração e Reforma do Estado 

(MARE) do governo de Fernando Henrique Cardoso, Bresser Pereira, que concentraria sua 

proposta de reforma em três dimensões, a institucional, a cultural e a de gestão, aprovadas 

pela emenda de reforma administrativa em 1988 (ibidem, p. 24). 

No que se refere à dimensão institucional, a principal inovação diz respeito à 

participação dos setores privados lucrativos e não-lucrativos na produção e distribuição de 

serviços públicos, a partir da distinção entre as agências que realizam atividades exclusivas do 

Estado, e órgãos que realizam atividades não-exclusivas, caso das organizações sociais que 

integram o “setor público não-estatal”.  Quanto à dimensão cultural, o que estava em jogo era 

a passagem da “cultura burocrática” para a “cultura gerencial”, possível a partir do uso de 

instrumentos de gestão do setor privado no setor público, com a adoção dos programas de 

qualidade, reengenharia organizacional, terceirização, planejamento estratégico etc. Com a 

consolidação dessas duas dimensões de reforma, é explorada a dimensão gestão, que coloca 

em prática as novas idéias gerenciais, com o objetivo de oferecer um serviço público de 

melhor qualidade e de menor custo ao “cidadão-cliente” (ibidem, 24-25). 

Buscando romper com a cultura tradicional burocrática e patrimonialista, a reforma 

gerencial da administração pública prevê a formação de quadros técnicos competentes, com 

autonomia e capacitação gerencial, comprometidos com os fundamentos macroeconômicos, e 

submetidos ao controle da sociedade.  Na interpretação de Bresser Pereira, a administração 

pública gerencial derivada da reforma também é democrática, uma vez que rompeu com o 

modelo burocrático de organização e tornou a gestão do aparelho de Estado mais transparente, 

eficiente e controlável, além de criar novas oportunidades de participação social. 

No bojo do processo de reconstrução democrática que tem como marco a Constituição 

de 88, as demandas por ampliação do controle social sobre o Estado e maior poder de decisão 

no que respeita à decisão sobre as políticas, como complemento à democracia representativa, 

ganharam formatação a partir da instituição de diversos mecanismos de participação direta ou 

semi-direta, como os conselhos de políticas, as iniciativas populares, audiências públicas etc. 

 É a consolidação de outro modelo de gestão, o modelo de participação democrático 

popular.  Apesar de partirem de registros distintos, os modelos democrático-popular e 

gerencial afirmam a necessidade de superação da cultura patrimonial e burocrática, como 

condição para renovação da administração pública no Brasil, favorecendo e ampliando a 

participação da sociedade civil.  No caso do modelo democrático-popular, a articulação 

Estado/sociedade tem como base a exposição dos conflitos e a negociação das diferenças 
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centrada na disputa democrática entre atores sociais com interesses e visões conflitantes.  O 

que está em jogo é a própria construção do interesse público, uma vez que se parte do suposto 

de que este não está dado previamente, mas deve ser construído a partir do debate e da disputa 

de interesses. 

O modelo de Pereira foi criado em 1994, tendo sido desenvolvido após a Constituição 

de 1988. Apesar das suas críticas à Carta Magna, o autor enfatiza que foi esta que instituiu os 

mecanismos de democracia direta e de participação popular nas políticas sociais. Neste 

sentido, o Plano Diretor da Reforma do Estado incorpora as diretrizes constitucionais que vão 

permitir ao governo implementar  a administração gerencial. O Estatuto da Criança e do 

Adolescente, aprovado em 1990, já previa a participação da sociedade na formulação e 

execução da política de atendimento. O “Terceiro Setor” já era atuante nesta política, contudo, 

ela ainda não havia sido definida quanto à participação do núcleo não exclusivo do Estado. 

Esta proposta de gestão compreende a perspectiva da pluralidade, atendendo aos 

reclames sociais por participação dos grupos influentes na política. A democracia 

contemporânea comporta a idéia da gestão dos interesses públicos plurais, a serviço de 

racionalidade democrática complementar a forma tradicional de representação política. A 

sociedade civil, tida como fonte de poder social, que possibilita drenar a política de forças 

éticas, é convocada a contribuir nos processos de deliberação da política pública. Este novo 

padrão, apesar de todas as críticas, só pode ser aperfeiçoado na própria experiência de 

construção e consolidação da democracia. É nesta chave de interpretação que se pode inserir, 

sem receio a crítica, a contribuição das instituições religiosas na política de assistência. Nesta 

ótica, não é a religião que vai impregnar a política com o assistencialismo ou a filantropia, 

mas a experiência de participação no espaço político fará com que absorva a linguagem da 

cidadania. Neste sentido, dependendo da inserção da experiência de participação, ela tende 

mais a ser moldada que a moldar a cultura vigente na política de assistência. 

 

 

2.5- Espaço público e pluralismo religioso no Brasil 

 

 

Paula Montero, antropóloga e também pesquisadora do intelectual alemão Max 

Weber, observa que enquanto na Europa foi o pluralismo religioso que levou à secularização 

do Estado, como uma forma de alienação da liberdade de consciência, essa interpretação é 



 46 

insuficiente para explicar os processos observados no Brasil. Por aqui foi o Estado que 

promoveu, por caminhos indiretos, o Pluralismo Religioso; e virar Religião foi a única forma 

que cultos ligados à magia encontraram para sobreviver de modo socialmente legítimo no 

país:  

“[...] No Brasil não houve a crescente depuração do Estado de seus componentes 

religiosos; aqui, o Espaço Público foi definido ao mesmo tempo em que as 

Religiões, na afirmação da República, e foi o Estado que se afastou e deixou espaço 

para o Pluralismo Religioso[...]” (2009, p. 8-9).  

 

A autora expõe que grande parte da literatura sócio-antropológica contemporânea tem 

tratado o “[...] problema da presença das religiões no espaço público em termos da metáfora 

do 'mercado', segundo a imagem de que a esfera pública funcionaria como um palco no qual 

atores (e coisas) disputam a sedução dos consumidores [...]”.  E afirma que ao conceber a 

esfera pública em termos de mercado, esse debate parte do suposto normativo implícito de 

que a “religião está fora de seu lugar, isto é, invadindo a esfera pública que deveria ser 

autônoma com relação às crenças, e, em consequência disso, está tornando-se ela mesma 

mercadoria, ao assumir uma lógica própria aos espaços profanos de consumo de massa” 

(ibidem, p. 8).  

Propõe, então, que se o problema teórico das relações entre religiões e esfera pública 

reiteradamente se desloca para o domínio do normativo, é porque o campo da 

sociologia/antropologia da religião ainda não conseguiu libertar-se das determinações éticas 

implícitas no paradigma weberiano da secularização.  Esse paradigma supõe que no processo 

histórico de construção da modernidade o Estado se tornaria cada vez menos acessível aos 

processos de moralização, e a religião, desprovida de suas funções integradoras do passado, se 

deslocaria para o mundo privado, assentando sua viabilidade não mais no poder político, e 

sim nas consciências individuais.  Segundo a autora,  

 

“[...] pensar o nascimento de uma esfera civil secular em termos de processos de 

secularização, isto é, de autonomia interior do indivíduo, é introduzir nos 

instrumentos de análise o legado protestante que deduz a emergência histórica da 

esfera social da lógica racionalizadora, inerente ao próprio protestantismo[...] ” 

(ibidem, p. 8).  

 

Lembra que muitos críticos já demonstraram que esse paradigma está implicitamente 

apoiado em um suposto teleológico da história, que entende a modernização de uma 

sociedade como um duplo processo, que deve necessariamente vir acompanhado, por um 

lado, “[...] do deslocamento do religioso para o mundo privado e, por outro, da proposição de 

um sentido ético que oriente o agir no mundo político e econômico”. (ibidem, p. 8-9). 
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Em sua proposta de observação do cenário brasileiro, Montero percebe que o modo 

como religiões se expandiram no espaço público não corresponde à fórmula weberiana, 

alegando que  

 

“[...] a dimensão que a literatura definiu como mágica, isto é, irracional e emocional, 

por oposição ao que se concebeu como crenças religiosas, não apenas não declinou 

como estimulou a criação já no final do século XX de novos movimentos religiosos 

que ampliaram a noção mesma de campo religioso para novas dimensões da vida 

social.” E, longe de “privatizar-se, as religiões, desde sempre, imiscuíram-se das 

mais variadas formas na construção e na gestão do espaço público [...]”(ibidem, p. 9)   
 

Avalia que a presença histórica das igrejas cristãs nas áreas de educação, saúde, 

assistência social etc., corresponde a uma delegação consentida e pactuada pelo próprio 

Estado; e a concessão pública de canais televisivos e de radiodifusão às confissões religiosas, 

tampouco é um fenômeno recente. No campo da política, interpreta que também já nos 

habituamos à presença de bancadas religiosas no Congresso. Sua reflexão nos instiga, quando 

afirma que:  

 

[...] a noção de pluralismo religioso no Brasil não é uma categoria política que 

resulta de um processo de luta pelo reconhecimento de uma convicção religiosa, 

trata-se mais de uma categoria sociológica para descrever a resultante histórica de 

um processo de ordenação e codificação de práticas em sistemas religiosos[...] 

(ibidem, p.9).   

 

A respeito do debate jurídico/ político sobre a liberdade de culto, a autora acredita que 

se ocupou prioritariamente, no momento de sua formulação, em dissociar a comunidade de 

culto da comunidade política.  E acha interessante observar, que embora o princípio da 

liberdade religiosa tenha se institucionalizado juridicamente, a “[...] “Igreja”, isto é, esse tipo 

particular de maquinaria burocrático-legal associada ao Estado, que garante o monopólio 

estatal da crença, mantém seu poder político de natureza estatal, resistindo a formar-se uma 

“comunidade de culto” entre outras [...]” (2009, p. 13) .  Embora tenha aceitado o princípio 

legal da separação do Estado, por um longo período conseguiu garantir a identificação 

simbólica e política entre “comunidade política” e “comunidade de culto”, produzindo uma 

convicção, bem enraizada na longa duração, a respeito da equivalência entre sociedade 

brasileira e religião católica:  

 

“[...] Diríamos que a esfera pública brasileira se forja historicamente, deixando em 

baixo-relevo a marca invisível da civis-cristã. Ao lançar o catolicismo para o espaço 

social, ele se torna a matriz da distinção Estado/ Mundo Civil/ Mundo Privado. No 

mesmo movimento, forja a linguagem do que pode ser dito e pensado legitimamente 
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nesse espaço, definindo os modos aceitáveis de ser e de dizer e aparecer, as formas 

legítimas de reivindicar direitos [...]” (ibidem, p. 14).  

 

Concordamos, em nossa avaliação, que a demonstração da perversidade dessa matriz 

como linguagem aceitável na esfera pública reside no fato, por exemplo, de que o direito a ter 

“igrejas” sobre as vias públicas ainda é prioritariamente católico (ainda que algumas 

denominações protestantes disputem esse privilégio e se apresentem como “templos”). 

 Outro dado significativo para análise, diz respeito ao fato de que grande parte das 

categorias utilizadas na mobilização política e seus estilos de organização podem ser 

considerados tributários do modelo de organização da Igreja Católica que, a partir dos anos 

1970, inspirou e apoiou vários movimentos que deram origem e visibilidade ao que a 

literatura alcunhou de “sociedade civil”.  Basta observar como categorias do tipo “pobre”, 

“comunidade”, “caminhada”, “libertação”, “fraternidade” etc. circulam no campo dos 

Movimentos Sociais para nos darmos conta da força persuasiva desse modelo.  

Quanto à própria idéia de “Participação”, que marcou o cenário da mobilização da 

sociedade civil a partir dos anos 70, Montero apud André Corten, analisa que é uma categoria 

que pertence ao discurso teleológico que associa essa prática discursiva pela produção de um 

“efeito de piedade”.  Esse efeito se produz através de uma narrativa profética que vê signos de 

Deus nos eventos e assim ressignifica a imaginação, produzindo a “participação”.  O “efeito 

de piedade” constitui como base da ação coletiva um tipo particular de imagem do sujeito 

político, que se apresenta como o “Povo de Deus”.  Segue, que o que as comunidades 

eclesiais de base procuraram fazer foi injetar no discurso político a “mobilização 

participativa” advinda do discurso profético, tomando como suporte da ação uma 

representação teleológica da política que a interpreta, não como “Pacto Social”, mas como 

“Signo de Aliança com Deus” (ibidem, p.14).    

Se investigarmos o histórico brasileiro de inserção da religião na política, assim como 

Montero podemos constatar que é antigo esse binômio; vale ressaltar que a primeira lei que 

trata da obrigatoriedade da Assistência Religiosa nas Forças Armadas é de 1850, seguida por 

outras que revisam a original em 1944, 1946 e 1971. 

“Assistência religiosa” e “Ensino religioso’ estão inseridos na acepção mais geral 

conferida, modernamente, à Assistência Social. Ambos respondem ao imperativo do 

reconhecimento da necessidade, que preconiza o artigo 203 da Constituição Federal do Brasil. 

Associada ao princípio da necessidade está a impossibilidade de o indivíduo supri-la por si 

mesmo. 
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Em legislação mais recente no Brasil, em 2006, no Sistema Nacional de Atendimento 

Socioeducativo (SINASE) encontra-se uma referência à assistência religiosa, incorporando-a 

na sessão relativa aos direitos humanos. Assim, as unidades do DEGASE (Departamento 

Geral de Ações Socioeducativas) devem oferecer assistência religiosa, nos parâmetros da lei, 

não apenas por uma questão legal, estritamente, mas por uma questão “humanitária”. 

Na Fundação para Infância e Adolescência (FIA), órgão criado para atender às 

diretrizes da política de atendimento fixadas no artigo 88 do Estatuto da Criança e do 

Adolescente (Lei Federal 8.069/90) e que propõe a criação e manutenção de programas 

específicos, observada a descentralização político-administrativa, a inserção religiosa é visível 

através dos abrigos para crianças e adolescentes, cuja finalidade é a sua moradia até adoção; e 

também está presente nas creches escolas.   

Com a renovação da Igreja, iniciada com o Concílio Vaticano II e levada a efeito na 

América Latina a partir da reunião em Medellín, em 1968, que fez com que a hierarquia 

eclesial se aproximasse sempre mais das classes populares das quais o Estado se encontrava 

cada vez mais distanciado, e os anos de regime militar no Brasil, a Igreja passou a ser a “voz 

dos que não têm voz”, empenhando-se na campanha de denúncia às torturas e pela defesa dos 

direitos humanos, no momento de surgimento das comunidades eclesiais de base (CEB’s). 

  Segundo Frei Beto, as CEB’s são constituídas de pequenos grupos organizados em 

torno da paróquia (urbana) ou da capela (rural), por iniciativa de leigos, padres ou bispos.  As 

primeiras surgiram por volta de 1960, em Nísia Floresta, arquidiocese de Natal, segundo 

alguns pesquisadores, ou em Volta Redonda, segundo outros (1981, p.7). 

De natureza religiosa e caráter pastoral, as CEB’s são comunidades porque reúnem 

pessoas que têm a mesma fé, que pertencem à mesma Igreja e que moram na mesma região; e 

foram incentivadas pelo Concílio Vaticano II (1962-1965), tendo se espalhado nos anos 70 e 

80 no Brasil  e américa Latina.   Os animadores das CEB’s são chamados agentes pastorais: 

padres, religiosas, ou leigos, formados pela própria comunidade.  Os agentes pastorais leigos 

constituem uma nova vocação ou um novo carisma da vida da Igreja, assumindo o trabalho 

com o povo como o compromisso prioritário de sua vida, ganhando pouco mais que um 

salário mínimo.  Os membros das CEB’s são, em geral, pessoas de remuneração salarial 

inferior a três ou quatro salários mínimos mensais.  Moram em casebres alugados na periferia 

urbana ou construídos em áreas invadidas (favelas).  Na zona rural, habitam pequenos sítios 

ou à beira de cidades que fornecem mão-de-obra para o trabalho agrícola.  São semi-

anlfabetizados: assinam o nome, decifram literalmente o código alfabético, mas nem sempre 
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assimilam o seu significado.  Sabem ler, sem entender muito do que está escrito.  Nas zonas 

rurais, principalmente, as comunidades preservam a cultura popular (ibidem, p.8). 

Nos anos de regime militar no Brasil, os membros das comunidades de base 

participaram ativamente da oposição militar.  

 

“[...] Muitos foram presos e torturados, alguns assassinados pelas forças repressivas 

do poder político e/ou econômico. Todavia, esse empenho de luta não nasceu 

espontaneamente nas comunidades nem resultou do alto nível de consciência 

política de seus membros. A própria conjuntura nacional ajudou a reforçar as 

comunidades eclesiais de base. Ao suprimir os canais de participação popular, o 

regime militar fez com que esse mesmo povo buscasse um novo espaço para se 

organizar. Esse espaço foi encontrado na Igreja, única instituição do país que, por 

sua índole histórica, escapa ao controle direto dos poderes públicos. Os militares não 

tinham como decretar a destituição de D. Paulo Evaristo Arns, como arcebispo de 

São Paulo, nem podiam nomear um general de reserva para presidir a Conferência 

Nacional dos Bispos do Brasil. Nas demais instituições brasileiras, não havia 

nenhum empecilho para que isso fosse feito [..] ” (ibidem, p.8  ). 
 

As CEB’s percorreram três etapas.  A primeira é propriamente a comunidade em si, 

centrada em sua motivação religiosa, buscando no Evangelho os fundamentos para sua 

atividade social.  A segunda é a dos movimentos populares, surgidos com a participação dos 

membros das comunidades, de católicos, protestantes, espíritas, ateus etc., todos os que se 

colocavam ao lado dos oprimidos contra os opressores.  E a terceira é o fortalecimento do 

movimento operário, onde muitos membros das comunidades, nas cidades e no campo, 

participaram da oposição sindical e dos sindicatos, procurando valorizar o sindicato como 

verdadeiro órgão de classe, atuando nas greves e lutas de suas categorias. No vocabulário das 

CEB’s sobressai a Teologia da Libertação, ajudando a comunidade a passar de uma 

consciência social reformista para a consciência da transformação social, da modificação do 

modo de produção capitalista baseada nos fundamentos marxistas, a raiz dos males sociais, a 

contradição entre o capital e o trabalho, após um longo período de regime ditatorial fundado 

na exclusão política e econômica do povo.  Era o momento do nascimento de novos canais de 

expressão para a sociedade civil brasileira, associando as comunidades eclesiais de base ao 

movimento popular, à construção dos movimentos sociais, reiterando a relação entre política 

social e comunidades eclesiais de base (ibidem, p.8). 

Frei Betto ao escrever sobre a origem e atuação das CEB’s, analisa que no movimento 

popular e operário existem militantes que não se encontram nas comunidades eclesiais, mas 

que encontram em grupos políticos e partidos não oficiais o espaço necessário à motivação de 

sua prática política; e que frequentemente os militantes cristãos olham com desconfiança para 

essas pessoas, como se elas fossem dotadas de um poder especial de modificar os rumos da 
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prática popular, atrelando-a a estrita orientação de seus respectivos grupos ou partidos.  

Observa que de fato, nem sempre esses grupos ou partidos partem da prática popular e 

desenvolvem uma atitude política pedagogicamente libertadora, porém, acredita que supor 

que esses grupos ou partidos são capazes de imprimir à prática popular rumos contrários ao 

que a própria base deseja, é admitir que os membros do movimento popular e operário não 

são capazes de fazer sua própria opção, nem sabem exatamente o que querem e como querem; 

e ainda, supor que a prática popular seria tão inconsistente, valeria como uma declaração de 

fracasso dos próprios agentes temerosos, o que não significa que a animação desses agentes 

seja sempre correta ou que a base jamais deixe de agir por desvios. 

Em sua conclusão, afirma que é fato que não se chega à libertação senão pela via 

escolhida e assumida pela base popular organizada e que esta, historicamente, repele toda 

tendência que pretenda considera-la como “massa de manobra”, demonstrando claramente 

preocupação com a relação entre prática política e prática eclesial, avaliando que a pastoral 

terá de enfrentar a exigência básica do exercício explícito da missão evangelizadora e da 

inserção de seus militantes na prática política, concomitantemente à adoção consciente de 

mediação socio-analítica do instrumental científico de análise da realidade (ibidem, p.9). 

É preciso lembrar que Frei Betto é praticante da Teologia da Libertação, uma corrente 

teológica da Igreja Católica que engloba diversas teologias cristãs desenvolvidas no chamado 

Terceiro Mundo, nas periferias pobres do Primeiro Mundo a partir dos anos 70 do século XX, 

baseada na opção preferencial contra a pobreza e pela libertação dos pobres e oprimidos, 

desenvolvendo-se inicialmente na América Latina.  Essas teologias utilizaram como ponto de 

partida de sua reflexão a situação de pobreza e exclusão social à luz da fé cristã, interpretada 

como produto de estruturas econômicas e sociais injustas, influenciada pela visão das ciências 

sociais, sobretudo a teoria da dependência na América Latina, que possui inspiração marxista.  

A situação de pobreza é considerada inaceitável e estas teologias propõem o engajamento 

político dos cristãos na construção de uma sociedade mais justa e solidária, onde o pobre não 

será mais considerado um objeto de caridade, mas sujeito de sua própria libertação.  Assim, 

seus teólogos propõem uma pastoral baseada nas Comunidades Eclesiais de Base como uma 

nova forma de ser igreja, com forte vivência comunitária, solidária e participativa.  Daí surge 

a idéia de participação nos movimentos sociais no Brasil, com a forte presença das 

Comunidades Eclesiais de Base. 

Entretanto, a corrente mais conservadora da Igreja Católica, com o avanço do 

neoliberalismo e a globalização, condena “os princípios enganadores da Teologia da 

Libertação”, e o papa Bento XVI, em discurso dirigido aos bispos das Regionais Sul 3 e 4 



 52 

(RS-3 e RS-4), da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), em dezembro de 

2009, “destacou o abuso, em alguns setores da Igreja, daqueles que insistem em fazer uma 

análise do Evangelho a partir de elementos marxistas”. 

Seguramente podemos inferir que a redemocratização dos anos 80 no Brasil se deu 

amparada por um ideário de participação, cujas origens estão imbricadas com as origens da 

civis cristã, deixando visível sua influência marcante na trajetória das políticas sociais no país 

a partir da Constituição Cidadã, entre elas a política de atendimento à infância e adolescência.   

 

 

Capítulo 3 - Religião e assistência à infância no Brasil 

 

 

A intervenção sobre a infância sempre contou com ações religiosas e governamentais.  

Mesmo quando foram criados os grandes sistemas de recuperação para os menores, as 

instituições religiosas não estiveram ausentes. Com a redemocratização em 1988, estas 

instituições tiveram que se adaptar a um novo formato, passando a fazer parte das 

organizações que compõem o “Terceiro Setor”. A mobilização da sociedade em defesa dos 

direitos das crianças e dos adolescentes teve como efeito a criação de uma nova lei, o Estatuto 

da Criança e do Adolescente, que inseriu mudanças institucionais, alterando com isso a gestão 

das políticas públicas para esse segmento da população. Apesar das inovações introduzidas, 

tanto no que diz respeito à elaboração e formulação quanto à participação social neste 

processo, identificamos que a religião continua sendo um suporte imprescindível na 

constituição das “redes de proteção social” à infância, muitas vezes, atuando em substituição 

ao Estado. Nossa hipótese é de que no Brasil a parceria público-privado, no caso da 

assistência à infância, ocorre não como uma forma de flexibilizar a burocracia para obter 

melhores resultados, mas trata-se antes de inviabilizar o direito à assistência conforme 

estabelece a Constituição, para colocar no lugar ações pontuais, focalizadas e descontínuas, 

que não possibilitam alterar a situação, no sentido de garantir a cidadania às crianças e aos 

adolescentes. 

 

3.1 Espaço público e cidadania no Brasil – a questão da instituição 

do sujeito de direitos  
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Segundo Irene Rizzini, o histórico da Assistência Social no Brasil tem suas origens 

sob a égide da Caridade
2
.  A tônica da legislação nas primeiras décadas no Brasil Império que 

se refere à infância gira em torno da preocupação com o “recolhimento de creanças órphãs e 

expostas”, preocupação fundada na ideologia cristã de amparar a infância órfã e abandonada 

(2009, p. 100-101). 

Desde 1521, por ordem de D, Manuel, coube às Câmaras Municipais cuidar das 

crianças abandonadas, podendo, para tanto, criar impostos.  Muitas vezes, os vereadores, 

representantes das elites, pertenciam à irmandade da Misericórdia e nem sempre conseguiam 

harmonizar a ação política da Câmara com a da Santa Casa, no tocante às decisões quanto aos 

custos de manutenção desta forma de assistência. Foi assim que a Santa Casa de Misericórdia 

implantou o sistema da ‘Roda’ no Brasil, um cilindro giratório na parede que permitia que a 

criança fosse colocada da rua para dentro do estabelecimento, sem que se pudesse identificar 

qualquer pessoa.  O objetivo era esconder a origem da criança e preservar a honra das 

famílias. Tais crianças eram denominadas de enjeitadas ou expostas (ibidem, p. 19). 

A “Roda dos Expostos” (as três primeiras, em Salvador-1726, Rio de Janeiro-1738 e 

Recife-1789), consórcio firmado entre o governo através de seu poder legislativo e a Casa de 

Misericórdia, de cunho religioso, pode ser considerada a primeira iniciativa que marcou um 

legado assistencialista- religioso. 

A influência das idéias européias, com o advento do positivismo e a força 

revolucionária das teorias evolucionistas que reinterpretaram o mundo, concebendo através da 

ciência a origem do homem e positivamente o seu comportamento (visto agora como fato 

social resultado de fatores bio-psico-sociais), fez-se sentir em território brasileiro nas últimas 

décadas do século XIX.  No Brasil, a tônica das declarações públicas, das leis e dos escritos 

de intelectuais que abordavam problemas sociais em geral, era de buscar no exemplo dos 

países já “civilizados” e “cultos” as soluções por eles visualizadas.  Em 1936, Sergio Buarque 

de Holanda em O homem cordial analisa a transposição frequente e visivelmente acrítica de 

soluções da Europa para cá, quando os próprios autores faziam questão de frisar os contrastes- 

povo culto versus ignorante, civilizado versus embrutecido, povo bárbaro, o que é explicado 

pela relação de dependência mantida com a Europa, em razão de um sentido ainda tênue de 

nacionalidade (Holanda, 1999). 

                                                 
2
 A palavra vem do grego charitas ou caritas, embora seu conceito esteja associado a período anterior aos 

gregos.  Simbolizando a maior das virtudes teologais, o termo caridade significaria, antes de São Paulo, o amor 

ao próximo.  A idéia de caridade era intimamente associada ao amor a Deus, ou seja, “(...) ato pelo qual fazemos 

bem ao próximo pelo amor de Deus” (Grande Enciclopédia Portuguesa e Brasileira, s.d., V. XI:334)”.  Já para os 

gregos, caridade tinha o sentido de virtude social, fundamentada no amor ao gênero humano. 
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Os ares inovadores do final do século XIX possibilitaram a emergência de um novo 

conjunto de saberes, que substituíram a concepção metafísica do mundo por uma concepção 

positivista do mundo real.  A noção de eugenia
3
, assim como o florescimento do materialismo 

e do evolucionismo são decorrentes desta mudança de concepção, na qual a ação 

transformadora do homem sobre o homem acaba aprimorando a raça e contribuindo para a 

evolução da própria espécie humana A concepção do ser humano como pecador nato veio a 

justificar as várias formas de intervenção que incidiram sobre a família e a criança, tendo por 

base as versões Agostiniana e Calvinista da doutrina do pecado original, segundo a qual a 

depravação inata e as paixões da criança precisavam ser controladas, tendo em vista a sua 

salvação e a boa ordem social.  A força da filantropia na Europa resultou da urgência em 

ajustar as bases do Estado liberal, na lógica capitalista, à realidade da sociedade moderna:  um 

ajuste entre liberdade e ordem, mercado livre e trabalho (Rizzini, 2008, p. 46).  

No Brasil a grande repercussão dessas idéias reflete os anseios de um país que 

almejava tornar-se civilizado.  É o momento da passagem do regime monárquico para o 

republicano, período que marcou profundamente a formação do pensamento social brasileiro.  

As rápidas mudanças que se processavam demandavam do Estado brasileiro uma nova 

organização das forças políticas em ação. Tratava-se de um país que se urbanizava e 

caminhava na direção da industrialização, mas no que ainda permanecia a mentalidade rural-

agrária-escravocrata.  A proposta era de (re) formar o Brasil e a criança era o símbolo da 

esperança, caso fosse devidamente educada ou, se necessário, retirada de seu meio (tido como 

enfermo) e reeducada, ela se tornaria útil à sociedade.  A medicina higienista com suas 

ramificações de cunho psicológico e pedagógico atuará no âmbito doméstico, mostrando-se 

capaz de educar as famílias de forma a exercerem vigilância sobre seus filhos.  Aqueles que 

não pudessem ser criados por suas famílias, tidas como incapazes ou indignas, seriam de 

responsabilidade do Estado.  A criança representava uma ameaça nunca antes descrita com 

tanta clareza.  Põe-se em dúvida a sua inocência.  Descobrem-se na alma infantil elementos de 

crueldade e de perversão, e a criança deve ser afastada do caminho que conduz à 

criminalidade, das “escolas do crime”, dos ambientes viciosos.  Esta visão ambivalente em 

relação à criança, em perigo versus perigosa, torna-se dominante no contexto das sociedades 

modernas, crescentemente urbanizadas e industrializadas (ibidem p. 96-100). 

                                                 
3
 Partindo da ideia de melhoramento das gerações, baseado na teoria de era possível conhecer as causas 

explicativas da decadência ou crescimento das raças, visando perfectibilidade da espécie humana, não só no que 

respeita ao físico como ao intelectual; onde os métodos objetivam o cruzamento dos sãos, procurando educar o 

instinto sexual, impedindo a reprodução dos defeituosos que transmitem tara aos descendentes- nesses termos, a 

eugenia não é outra coisa senão o esforço para obter uma raça pura e forte (Rizzini, 2008). 
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Segundo a autora, nos ares de final do século XIX a criança brasileira filha da pobreza 

é identificada como “material e moralmente abandonada” e considerada como um problema 

social gravíssimo, objeto de “magna causa”, que demanda ação do Estado.  As leis de 

proteção à infância, desenvolvidas nas primeiras décadas do século XX, faziam parte de uma 

estratégia para educar o povo e sanear a sociedade. As leis tinham como objetivo prevenir a 

desordem, na medida em que ofereciam suporte às famílias, naqueles casos em que estas não 

conseguiam conter os filhos insubordinados, entregando- os à tutela do Estado, que pela 

suspensão do Pátrio Poder transferia a autoridade paterna para a “paternidade” do Estado. E 

do referencial jurídico associado ao 'problema', é constituída uma categoria, a do menor, que 

dividia a infância em duas, e que passa a simbolizar aquela que é pobre e potencialmente 

perigosa, justificando-se a criação de um aparato médico-jurídico-assistencial, cujas metas 

eram definidas pelas funções de prevenção, educação, recuperação e repressão (ibidem, p. 

133-139). 

Para cumprir a meta de prevenção é necessário vigiar a criança, evitando a sua 

degradação, que contribuiria para a degeneração da sociedade.   A meta de educação se aplica 

ao pobre, moldando-o ao hábito do trabalho e treinando-o para que observe as regras do bem-

viver; e a meta de recuperação propõe reeducar ou reabilitar o menor, percebido como 

'vicioso', através do trabalho e da instrução, retirando-o das garras da criminalidade e 

tornando-o útil à sociedade.  Por fim, a repressão tem como ideal conter o 'menor 

delinquente', impedindo que cause danos e visando sua reabilitação pelo trabalho.  Assim, 

para manter a paz social em nome do futuro de uma nação civilizada, diversas instâncias de 

intervenção foram firmadas.   

Na prática, os discursos inovadores da república que se instaurava denotavam o 

compromisso entre a tradicional estrutura agrária de poder e a ascensão de novos grupos, 

embalados pelos ideais republicanos de construção nacional e pelo modelo civilizatório 

europeu.  A elite letrada, que dominava a arena política àquela época, tinha diante de si a 

tarefa de instruir o povo capacitando-o para o trabalho como meio para atingir o progresso, 

sem, no entanto, abrir mão dos privilégios herdados. 

Uma interpretação desse período foi sintetizada por Sergio Adorno (1990, p.8-17): 

 

“[...] Evidentemente, a sociedade brasileira, mais particularmente São Paulo, não se 

encontrava, na conjuntura de 1880 a 1920, preparada para a fundação de um 

verdadeiro Estado de bem-estar social- invenção recente- que protegesse a 

população urbana, trabalhadora, das adversidades da pobreza e a incorporasse ao 

modelo contratual de organização societária. Outra não foi a alternativa senão 

colocar em cena a filantropia. Tratava-se, em verdade, de uma operação delicada: 
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prestar socorro e assistência aos pobres sem que isso se convertesse em direito à 

pobreza. Uma assistência moderna que, sem abdicar de suas funções tradicionais, 

caritativas, revisse seus princípios lapidares, reformulasse suas regras de 

atendimento, reorganizasse as relações de mandato entre dirigentes e atendidos, 

repensasse a relação entre meios e fins, entre objetivos e resultados.  A gestão 

filantrópica da pobreza urbana somente tornou-se factível no horizonte político 

quando foi inventado o estatuto da tutela.  A presença dos pobres- trabalhadores da 

economia informal, delinquentes, vadios, alienados mentais, prostitutas, crianças 

abandonadas, velhos- impossibilitados de se transfigurarem em força de trabalho 

assalariada livre, reclamava o emprego de táticas exclusivas de enclausuramento 

que, se estavam em aberta contradição com princípios liberais humanitários, 

restabeleciam e reconciliavam as relações entre as populações e o mundo das coisas, 

das normas e dos sentimentos (a constituição do social).  A emergência da 

filantropia higiência, na cidade de São Paulo, no período enfocado, buscou fixar 

modalidades sui generis de relações hierárquicas entre micropoderes, constituindo a 

trama do complexo tutelar, introduzindo uma nova arte de administrar a cidade e 

fazendo com que o Estado se governamentalizasse [...] ” 

 

Quanto à proteção à infância tendo como objeto a defesa da sociedade, o discurso da 

educação/reeducação, distante de constituir um gesto de humanidade, foi potencial obstáculo 

à formação de uma consciência mais ampla de cidadania no país.  O movimento republicano 

não conseguiu expandir os direitos civis e políticos, havendo, inclusive, retrocesso no que se 

refere a direitos civis em relação ao Império, visto a exclusão dos analfabetos na Constituição 

republicana de 1891, pois assim como a Constituição retirava a obrigação do governo de 

prover instrução primária, determinava que só tivesse direito ao voto os que fossem 

alfabetizados, conforme observa José Murilo de Carvalho (1991, p. 45-83): 

 

“[...] Exigia-se para a cidadania política uma qualidade que só o direito social da 

educação poderia fornecer e, simultaneamente, desconhecia-se este direito. Era uma 

ordem liberal, mas profundamente antidemocrática e resistente a esforços de 

democratização [...] Pode-se concluir, então, que até 1930 não havia povo organizado 

politicamente nem sentimento nacional consolidado. A participação na política 

nacional, inclusive nos grandes acontecimentos, era limitada a pequenos grupos.  A 

grande maioria do povo tinha com o governo uma relação de distância, de suspeita, 

quando não de aberto antagonismo.  Quando o povo agia politicamente, em geral o 

fazia como reação ao que considerava arbítrio das autoridades.  Era uma cidadania 

em negativo, se se pode dizer assim.  O povo não tinha lugar no sistema político, seja 

no Império, seja na República.  O Brasil era ainda para ele uma realidade abstrata.  

Aos grandes acontecimentos políticos nacionais, ele assistia, não como bestializado, 

mas como curioso, desconfiado, temeroso, talvez um tanto divertido [...]”   

 

Após 1930, com o fim da República Velha, as bases constitutivas e a consolidação do 

sistema de proteção social acontecem sob a égide da cidadania regulada
4
 (Santos, 1979) e da 

                                                 
4
 Quando o seguro social destina-se a cobertura da população assalariada com a qual se estabelece relação 

jurídica do tipo contratual. Os benefícios são, em regra, proporcionais à contribuição efetuada, não guardando 

relação imediata com as necessidades do beneficiário. A participação tende a ser compulsória e, embora restrita a 

uma parcela da população, é uma relação de direito social estabelecida com base em um contrato.  O Estado 

regula os setores que terão acesso aos direitos sociais- cidadania baseada no lugar ocupacional do indivíduo e 

não num código de valores políticos. 
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cidadania invertida
5
 (Fleury, 1995); e a ação assistencial é o mecanismo primordial da 

reiteração da subordinação da população, através da ação caritativa, higienizadora, 

filantrópica e clientelista, concomitante ao processo de constituição da classe trabalhadora em 

nosso território.  Através do sistema de previdência de Institutos de Aposentadorias e Pensões 

(IAPs), na década de 30, o sistema previdenciário deixou de ser por empresa e passou a ser 

por categoria profissional, se constituindo em instituto de seguro social organizado por 

categoria profissional- o Estado regula os setores que tem acesso aos direitos sociais e a 

cidadania é baseada na posição do indivíduo na estrutura ocupacional, e não num código de 

valores políticos.  Nesse mesmo contexto, se constrói o corporativismo estatal bifronte 

brasileiro, onde a relação entre o Estado e as organizações empresariais baseava-se na 

privatização do Estado, e a relação entre o Estado e as organizações dos trabalhadores se dava 

baseada no controle dos trabalhadores.  Era a consolidação da centralização do Estado e da 

centralização da Assistência como recurso do clientelismo, onde os indivíduos só tinham 

acesso a serviços sociais devido a sua condição de “não-cidadão” (população que se 

encontrava fora do sistema IAP (Carvalho, 2008, p. 112-3). 

Assim foi que se reservou o confinamento em instituições públicas de crianças de 

famílias pobres, destinando um tratamento especial cujo principal objetivo era o controle 

social. Neste sentido que em 1941, um decreto lei transformou o Instituto Sete de Setembro 

em Serviço de Assistência a Menores, que continha no artigo 2º como finalidade apresentar as 

metas da política de assistência.  A proposta era sistematizar e orientar os serviços de 

assistência a menores desvalidos e delinquentes, internados em estabelecimentos oficiais e 

particulares. Para tanto, se fazia necessário proceder à investigação social e ao exame médico 

psicopedagógico dos menores desvalidos e delinquentes; abrigar os menores à disposição do 

Juízo de Menores do Distrito Federal; recolher os menores em estabelecimentos adequados, a 

fim de ministrar-lhes educação, instrução e tratamento somato-psíquico (até o seu 

desligamento); estudar as causas do abandono e da delinquência infantil para a orientação dos 

poderes públicos; e, por fim, promover a publicação periódica dos resultados de pesquisas, 

estudos e estatísticas.  

                                                 
5
 Quando o individuo entra em relação com o Estado no momento em que se reconhece como não-cidadão. Tem 

como atributos jurídicos e institucionais, respectivamente, a ausência de relação formalizada de direito ao 

benefício, o que se reflete na instabilidade das políticas assistenciais, além de uma base que reproduz um modelo 

de voluntariado das organizações de caridade, mesmo quando exercidas em instituições estatais.  O indivíduo 

tem acesso a serviços sociais devido a sua condição de não-cidadão- Centralização do Estado e a centralização 

da Assistência como recurso do clientelismo.  
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Ainda nos anos 40, foram criados a Legião Brasileira de Assistência (LBA-1942), sob 

a tutela do “primeiro damismo” e fruto da simbiose entre a iniciativa privada e a pública, o 

SENAI (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial-1942) e SESI (Serviço Social da 

Indústria-1946), órgãos da indústria e comércio para adequação da força de trabalho, 

fortalecendo a dicotomia assistência (pronto socorro, paliativo, clientelista) e promoção social 

(perspectiva de progresso social).  Na década seguinte, surge o programa Aliança para o 

Progresso, proposta supranacional com o objetivo de romper o ciclo de “dependência 

brasileiro”, integrando os indivíduos dentro de uma perspectiva desenvolvimentista. 

A Aliança para o Progresso surgiu no contexto da Guerra Fria, período em que a 

ameaça comunista colocava em xeque o chamado “Terceiro Mundo”, em especial a América 

Latina, o que conduziu os Estados Unidos a uma mudança paradigmática na política externa 

para a América Latina: uma política de “generosidade” econômica e estratégica.  Por isso, nas 

décadas de 1960 e 1970, desenvolveram-se no Brasil reformas educacionais com tendência 

tecnicista, com o objetivo de aplicar na escola o modelo empresarial baseado na 

“racionalização” pertinente ao sistema capitalista de produção.  Para implantar o projeto de 

educação, voltado para o almejado crescimento econômico, que coadunasse com as 

exigências da sociedade industrial e tecnológica, inúmeros acordos entre Brasil e Estados 

Unidos são firmados, os chamados acordos MEC- Usaid (Ministério da Educação e Cultura e 

United State Agency for International Development), pelos quais o Brasil receberia assistência 

técnica e cooperação financeira.  Dessa forma, desenvolveu-se uma reforma educacional 

atrelada ao modelo econômico dependente, instituído pela política norte-americana para a 

América Latina, com três objetivos: educação e desenvolvimento, educação e segurança, e 

educação e comunidade. 

Com a ditadura militar e o processo de acumulação acelerada do capital, sob a égide 

da “modernização conservadora” (1964-1980), a Política Social é expansionista, 

compensatória, centralizadora, burocrática, autoritária, fragmentada e controladora, com a 

ampliação do atendimento com baixa qualidade e privatização dos serviços de saúde e 

educação, combinando assistência e repressão.  

Enquanto os anos 60 são marcados por movimentos de contra-dependência, por 

reformas de base e “caldo cultural” na América Latina (Cuba e Chile), no Brasil as tendências 

da década de 50 são retomadas no pós 64, e a proposta de assistência estava vinculada ao 

ideal de unificação e ampliação do sistema de proteção para o conjunto de trabalhadores, sob 

a ótica da “modernização”. 
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Segundo Joana Garcia, a Assistência Social no Brasil que se constituiu a partir do 

Estado Novo de Getúlio Vargas, contou com uma forte herança de ações filantrópicas, que 

por sua vez permaneceram coexistindo após a criação de instituições públicas de cunho 

assistencial.  A relação estreita entre Estado e Igreja resultou na reprodução de um legado 

valorativo extremamente significativo e bastante influente a respeito das visões sobre pobreza 

e assistência.  A existência de uma sociedade civil frequentemente subordinada pelo poder 

dominante e a frágil e tardia constituição de um Estado que consolidasse a noção de direito, 

fizeram com que a idéia de pobre como subalterno e de assistência como favor se tornassem 

tão fortes que resistiram de forma expressiva na cultura política do país até os dias atuais 

(Garcia, 2004, p.14-15). 

Aprovado no governo de Ernesto Geisel, o Estatuto da Fundação Nacional do Bem-

Estar do Menor demonstra claramente a relação 'simbiótica' entre a política social do Estado e 

a assistência religiosa.  O decreto nº 83.149, de 8 de fevereiro de 1979 , que institui a 

Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor (FUNABEM) sinaliza na página 2.014, 2ª 

coluna: 

 

“II - um Conselho de Administração, composto do Presidente da entidade, que o 

presidirá, e de 18 (dezoito) representantes, sendo 6 (seis) do Governo Federal, indicados pelos 

Ministérios da Justiça, da Agricultura, da Educação e Cultura, do Trabalho, da Saúde e da 

Previdência e Assistências Social; 1 (um) da Ordem dos Advogados do Brasil; 1 (um) da 

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE); 1 (um) do Conselho Federal dos 

Assistentes Sociais; 1 (um) da Fundação Legião Brasileira de Assistência (LBA); 1 (um) do 

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC); 1 (um) do Serviço Nacional de 

Aprendizagem Industrial (SENAI); 1 (um) da Confederação Nacional dos Bispos do Brasil 

(CNBB); 1 (um) da Conferência dos Religiosos do Brasil (CRB); 1 (um) da Confederação 

Evangélica do Brasil (CEB); 1 (um) da Confederação Israelita do Brasil (CIB); 1 (um) da 

Federação Espírita Brasileira e 1 (um) da Federação das Bandeirantes do Brasil; todos 

nomeados pelo Ministro da Previdência e Assistência Social”. 
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Não encontramos nenhuma posição acadêmica sobre a atuação deste conselho. Ainda 

assim, as produções enfatizam o clientelismo
6
, a corrupção, a burocracia, o desperdício e 

centralização na política assistencial, nesse período.  Podemos observar que participavam do 

conselho seis instituições não religiosas e quatro instituições religiosas, e constatamos que 

apesar de estar inserida no conselho, a religião não adquiriu visibilidade, pois não há 

documentos sobre sua atuação no conselho. 

Em 1986 inicia-se no país um amplo movimento de participação popular na 

Assembléia Nacional Constituinte, cujo objetivo era a elaboração de uma nova Constituição 

Federal; e em 1987 acontece a reunião para elaboração da emenda “Criança Prioridade 

Nacional”, remetida à Assembléia Nacional Constituinte, que revelou a importância das 

entidades se articularem para se fortalecerem conjuntamente. 

Em 1988 é criado o Fórum Nacional Permanente de Entidades Não-Governamentais 

de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente (Fórum DCA), a partir do encontro de 

vários segmentos organizados de defesa da criança e do adolescente.  É organizada a primeira 

Assembléia Nacional do Fórum DCA e se dá início a articulação das campanhas “Criança 

Constituinte” e “Criança- Prioridade Nacional”.  O Fórum DCA se torna o principal 

articulador da ampla mobilização social pela inclusão da emenda pelos direitos da criança e 

do adolescente, na Constituição Federal. 

A Constituição Federal de 88 estabelece um novo paradigma para a seguridade social, 

agora não-contratualista, universalista, garantidora de direitos. No Brasil de 1980 a 1984 a 

Pastoral da Criança desenvolve trabalho direto nas ruas, baseado nos princípios do educador 

Paulo Freire, de educação popular, estabelecendo um novo relacionamento com crianças e 

adolescentes, o que torna visível a participação da Igreja Católica na política de atendimento 

às crianças e adolescentes brasileiros. E em 1985 nasce o Movimento Nacional dos Meninos e 

Meninas de Rua (MNMMR).   

                                                 
6
 Como traço marcante da cultura política e social brasileira, fruto de herança dos primórdios do Brasil 

republicano, que resiste ao tempo e às mudanças sociais, encontramos o que se denominou “política de clientela” 

ou “clientelismo”.  Dadas razões de ordem política que o sustentam, é um dos fatores que mais comprometem a 

consolidação de uma cultura de cidadania nas relações entre os agentes envolvidos na intervenção social.  A 

política de clientela associa-se a vários traços presentes nas relações de poder no Brasil, caracterizando 

hierarquias e relações de reciprocidade assimétricas.  Entre os elementos que constituem o clientelismo no 

campo da assistência, destacam-se a personalização das relações e, consequentemente, a expectativa de lealdade 

e de gratidão com o serviço recebido; a transformação do direito em vantagem ou favor e a permanência da 

assimetria (em termos de importância social) entre quem presta o serviço e quem o usufrui.  A herança 

republicana a respeito das concepções e propostas para a intervenção social ainda nos legou a falta de sincronia 

entre a dimensão institucional e a consolidação de valores a ela referidos. Não há o nivelamento e concordância 

entre os direitos civis, políticos e sociais e a história da filantropia está imbricada com o histórico da intervenção 

social, conformando as relações entre Estado e sociedade (Garcia, 2004, p.14-15). 
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Aprovada por unanimidade pela Assembleia Geral da organização das Nações Unidas 

(ONU), em 20 de novembro de 1989, a Convenção Internacional dos Direitos da Criança foi a 

principal referência para a elaboração do Estatuto da Criança e do Adolescente.  Além de 

sistematizar as bases da Doutrina da Proteção Integral da Infância e da Adolescência, ela 

estabelece os princípios gerais de proteção aos direitos humanos de crianças e adolescentes e 

cria uma série de responsabilidades para os países signatários.  A convenção já foi assinada 

por quase todas as nações integrantes da ONU, com exceção dos Estados Unidos e da 

Somália. 

Com as modificações instituídas na Constituição de 1988 em relação aos direitos de 

crianças e adolescentes, integrantes de várias áreas da sociedade civil, do Ministério Público, 

do Judiciário e de órgãos governamentais de todo o País, deram início a um movimento pela 

criação de uma nova legislação.  O Código de Menores, lei em vigor à época, representava 

uma visão ultrapassada e não era condizente com os princípios da Doutrina da Proteção 

integral que passaram a ser preconizados na Carta Magna brasileira. 

Assim, após uma intensa mobilização nacional, foi promulgado em 1990, o Estatuto 

da Criança e do Adolescente (ECA), Lei Federal 8069/90, que regulamentou no Brasil a 

concepção jurídica de proteção à infância e à adolescência estabelecida pela ONU.  Com o 

ECA foi assegurado um novo tratamento à população infanto-juvenil do país, eles deixaram 

de ser vistos como “menores” e passaram a ser tratados como sujeitos de direitos, exigindo, 

em função de sua condição peculiar de desenvolvimento, atenção especial do Estado, da 

família e da sociedade. 

O Estatuto garante a todas as crianças e adolescentes os direitos fundamentais 

inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da sua proteção integral. Com isso, passa a ser 

prioritário oferecer a esse segmento da população, por lei ou por outros meios, todas as 

oportunidades e facilidades necessárias para proporcionar-lhes “o desenvolvimento físico, 

mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade” (artigo 3º). 

Conforme já estabelecido pelo artigo 227 da Constituição, o Estatuto introduz no 

universo das políticas públicas brasileiras os parâmetros da prioridade absoluta.  O ECA 

menciona também direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, 

ao lazer, à profissionalização, à cultura, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e 

comunitária.  O novo marco legal da infância cria e regulamenta ainda os mecanismos 

políticos, jurídicos e sociais para que tais direitos sejam cumpridos.  O sistema de garantias 

estabelecido pelo Estatuto compreende, entre outros pontos, as diretrizes para elaboração da 

política de atendimento, a definição das medidas de proteção e ações socioeducativas, a 
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delimitação dos papéis do Poder Judiciário, Ministério Público e advogados, além da 

tipificação de ilícitos penais e administrativos e a regulamentação de procedimentos 

relacionados à Justiça da Infância e da Juventude. 

Dessa forma, o Estatuto concebe a criança e o adolescente como sujeitos de direitos, 

isto é, considera-os como cidadãos com direitos legalmente exigíveis em determinadas 

circunstâncias.  A criança e o adolescente deixam de ser vistos como meros objetos de 

intervenção social e jurídica por parte da família, da sociedade e do Estado, evitando que 

fiquem vulneráveis a um poder arbitrário e garantindo participação pró-ativa na vida social.  

O ECA considera meninos e meninas como pessoas em condição peculiar de 

desenvolvimento, indivíduos que estão em um período de mudança, de alterações bio-psico-

sociais e detentores de todos os direitos que têm os adultos e mais aqueles especiais ao seu 

ciclo de vida, à sua idade, ao seu progresso de desenvolvimento.  Isso porque não estão em 

condições de exigi-los do mundo adulto e não são capazes, ainda, de prover suas necessidades 

básicas sem prejuízo ao seu desenvolvimento pessoal e social.  Reconhece, também, a criança 

e o adolescente como prioridade nas políticas públicas, ou seja, compreende o valor intrínseco 

e o valor projetivo de portador do futuro de sua família, de seu povo e da humanidade.  

O texto do Estatuto introduz as garantias processuais no relacionamento do 

adolescente com o sistema de administração da justiça juvenil, além disso, supera a visão 

assistencialista e paternalista: crianças e adolescentes não estão mais à mercê da boa vontade 

da família, da sociedade e do Estado, seus direitos passam a ser exigíveis com base na lei e 

quem descumpri-los poderá ser levado a responder judicialmente por isso. Compreende um 

novo ordenamento institucional e introduz uma nova divisão do trabalho social, tanto entre as 

três esferas de governo União, Estado e Município, como entre estes e a sociedade civil 

organizada. 

Segundo o artigo 87 do Estatuto, a política de atendimento à Infância e à Adolescência 

deve ser constituída por um conjunto de ações articuladas, definidas como políticas sociais 

básicas; políticas e programas de assistência social, em caráter supletivo para aqueles que dele 

necessitem; e serviços especiais de prevenção e atendimento médico e psicossocial às vítimas 

de negligência, maus-tratos, exploração, abuso, crueldade e opressão. 

Para dar concretude ao modelo de democracia participativa, o ECA estabelece em seu 

artigo 88 novas diretrizes para a política de atendimento, como a municipalização do 

atendimento, a criação de conselhos municipais, estaduais e nacional dos direitos da criança e 

do adolescente, órgãos deliberativos e controladores das ações em todos os níveis, sendo 

assegurada a participação popular paritária por meio de organizações representativas da 
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sociedade, segundo leis federal, estaduais e municipais, como também a criação e manutenção 

de programas específicos observada a descentralização político-administrativa e a manutenção 

de fundos nacional, estaduais e municipais, vinculados aos respectivos conselhos dos direitos 

da criança e do adolescente. 

Seguindo estas diretrizes foi criada a Fundação para Infância e Adolescência (FIA), 

nos três níveis de governo, para gerir as políticas de atendimento, e os Conselhos de Direitos e 

Tutelares, cujo papel deve ser lutar contra a desarticulação das ações e a dispersão de recursos 

e energias, além de trabalhar ativamente para a integração das ações governamentais e não 

governamentais.  Nesse sentido, é importante que os Conselhos promovam um debate 

constante entre a sociedade e o poder público e deliberem sobre políticas públicas 

consistentes, articuladas e permanentes.  Tais iniciativas devem ser tomadas de forma que 

sobrevivam aos mandatos dos governantes.  Ou seja, os programas e ações desenvolvidos no 

município não devem ser tratados como “políticas de governo”, sob o risco de se desfazerem 

ao sabor da alternância de poder, característica que faz parte da essência do regime 

democrático. 

No cumprimento de suas atribuições, segundo define o artigo 4º do Estatuto, os 

Conselhos precisam cobrar dos setores e órgãos públicos competentes o zelo pelo efetivo 

respeito ao princípio da prioridade absoluta no atendimento à criança e ao adolescente, 

garantindo a “preferência na formulação e execução de políticas sociais públicas” 

direcionadas às crianças e aos adolescentes, com a necessária “destinação privilegiada de 

recursos públicos”; possibilitando que a população infanto-juvenil seja priorizada na 

elaboração e execução do orçamento público e assegurando que estados e municípios 

promovam a adaptação de seus órgãos e programas às diretrizes e princípios estabelecidos, 

conforme dispõe o artigo 259 do Estatuto. Ficou sob a responsabilidade dos conselhos 

Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente estruturar quais serão as ações 

necessárias para a formação da “rede de proteção” aos direitos de crianças e adolescentes, 

levando em consideração as peculiaridades locais. 
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Capítulo 4 -A Política Social para a Infância no Estado do Rio de Janeiro: a 

investigação na FIA  

 

 

 

Neste capítulo pretendo apresentar os resultados da minha investigação no campo da 

pesquisa para investigar o binômio Estado-sociedade, na disseminação de programas de 

políticas públicas com foco no atendimento à infância e adolescência e sua interface com a 

religião. Como me deparei com inúmeras dificuldades na obtenção dos dados, optei por 

realizar uma análise das informações, das posturas de alguns profissionais e das entrevistas 

que realizei junto ao Conselho Estadual de Direitos das Crianças e Adolescentes do Rio de 

Janeiro e na Fundação da Infância e Adolescência do Estado do Rio de Janeiro.  Imaginei que 

não fosse encontrar tantos percalços, pois atuei na área de políticas públicas como cientista 

social há muitos anos, e também atuei na política de atendimento à Infância e Adolescência na 

Fundação da Infância e Adolescência do Estado do Rio, como gerente de programa da 

Fundação no Município de São Gonçalo e como coordenadora do Polo Leste Fluminense 

dessa instituição. Ainda assim decidi perseverar com uma análise a partir do possível, na 

intenção de pelo menos tentar romper o silêncio em torno de questões fundamentais acerca 

das práticas políticas que ainda persistem na política social, apesar das mudanças 

implementadas sob a justificativa do alcance de melhores resultados.  

 

 

4.1 O contexto dos programas para a Infância e a missão 

institucional da FIA 

 

 

A política de atendimento à Infância e Adolescência está referenciada na 

seguinte legislação: na Constituição Federal do Brasil; na Declaração Universal dos Direitos 

Humanos; na Convenção Internacional dos Direitos das Crianças; no Código Civil Brasileiro; 
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no Código Penal Brasileiro; na Lei Orgânica de Assistência Social; no Estatuto da Criança e 

do Adolescente, Lei federal 8069/90; e na Lei da Palmada, Projeto de Lei nº 2654/2003. 

A Fundação para Infância e Adolescência tem como diretrizes e missão 

institucional: a descentralização político-administrativa e municipalização; a mobilização da 

sociedade, considerando que é dever da sociedade participar das iniciativas propostas em 

relação a crianças e adolescentes; a implantação de programas com ênfase na linha de defesa 

de direitos e proteção especial a crianças e adolescentes; integração e articulação das esferas 

federal, estadual e municipal nas suas diferenciadas instâncias e organização da sociedade 

civil, através de parcerias, implantação, implementação e financiamento das ações numa 

dimensão de complementaridade; a valorização da família através do desenvolvimento de 

programas que favoreçam as condições de convivência familiar, evitando situações de 

afastamento de crianças e adolescentes de seus referenciais; a desinstitucionalização das 

unidades de abrigo, através de mecanismos ágeis e contínuos que assegurem o breve 

restabelecimento de possibilidades concretas de vida familiar e comunitária; e, por fim, a 

melhoria da qualidade de atendimento procedendo ao reordenamento das ações, de modo a 

adequá-las às mudanças previstas pela Lei 8069/90.  

Seguindo a orientação da legislação e sua diretriz institucional, a Fundação 

para Infância e Adolescência do Estado do Rio de Janeiro oferece em sua atual gestão os 

seguintes programas: História Viva; Vítimas de Maus-Tratos; Nutrição e Saúde; Programa de 

Atenção à Criança e ao Adolescente com Deficiência; Procuro Minha Família; Situação de 

Risco na Rua; S O S Crianças Desaparecidas; Trabalho Protegido (PTPA); e programa para 

Usuários de drogas. 

 

 

4.2 Analisando as informações e dificuldades do Campo: a pesquisa 

no âmbito das políticas sociais para a Infância e Adolescência 

 

 

Minha primeira tentativa no campo foi junto ao Conselho Estadual para Infância e 

Adolescência, na tentativa de mapear as instituições religiosas que participam do conselho e 

analisar a contribuição e participação dessas entidades religiosas. 

A experiência com o Conselho foi reveladora de uma recepção acolhedora, embora a 

profissional que me atendeu não tenha me dispensado maiores informações.  Disse que 
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desconhecia quais as entidades participantes do Conselho são religiosas e me passou a 

listagem oficial, contendo os membros participantes.  Entre as entidades governamentais estão 

as Secretarias Estaduais de Saúde e Defesa Civil; de Educação; de Cultura; de Trabalho e 

Renda; de Segurança; Ministério Público (sem poder de voto); Defensoria Pública e Poder 

Judiciário.  As entidades não-governamentais participantes são a Associação Beneficiente 

Amar; o Conselho Regional de Psicologia; a Fundação Bento Rubião; o Instituto Girassol do 

Brasil; o Projeto Circo Baixada/Associação Curumim; Bem Estar Familiar no Brasil 

(Benfam); Pastoral do Menor (CNBB/CEIFA); e Pela Vida/Niterói.   

Em consulta ao site dessas entidades não governamentais podemos perceber a 

presença da assistência religiosa entre elas.  Entretanto, dada a dificuldade na transparência e 

publicização das informações pelo Conselho Estadual, e considerando a situação de minha 

experiência, no passado recente, como cientista social contratada pela Fundação para a 

Infância e Adolescência, resolvi mudar o foco do campo e investir na investigação junto à 

FIA. 

Na tentativa de obter as informações na FIA, fui informada que mesmo o pesquisador 

apresentando carta de intenção da Universidade de origem, precisa encaminhar uma carta-

proposta à Fundação e aguardar que esta seja aprovada, para poder realizar uma entrevista 

naquela instituição. 

Diante da dificuldade de acesso ao banco de dados da instituição que deveria ser 

transparente e aberto à consulta pública, criando uma cultura institucional de transparência, 

resolvi buscar um interlocutor entre os meus inúmeros contatos nas políticas públicas, fruto de 

minha convivência com a política social.  Após desacertos para identificar qual seria o gestor 

mais indicado para minha entrevista, foi indicado o técnico responsável pela gerência de 

promoção social, que coordena todos os programas operacionalizados pela Fundação para 

Infância e Adolescência, para me atender. 

No dia marcado para o encontro, fiquei surpresa ao encontrar a gerência do programa 

de Atenção à Criança e ao Adolescente com Deficiência para entrevistar, mudando o que 

havia sido acertado anteriormente.   

Sendo assim, utilizei como amostra na pesquisa o programa de Atenção à Criança e ao 

Adolescente com Deficiência. 

Segundo a gestora, esse programa em 2007 possuía 89 conveniadas, passando em 

2010 para 105 conveniadas.  Entre as entidades conveniadas foi possível identificar junto aos 

sites (endereços eletrônicos) pelo menos 15 entidades de assistência religiosa, entre inúmeras 

APAE(s)- Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, apesar dessa área comportar a 
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exigência de profissionais especializados, o que provavelmente reduziria a existência das 

entidades não governamentais de cunho religioso. 

A minha proposta de identificar quantas entidades religiosas existem na 

operacionalização desse programa e se há a percepção da gestora de um diferencial no 

atendimento entre entidades religiosas e não-religiosas, é dificultada, inicialmente, por uma 

clara estratégia da gerente de programa para obstaculizar a minha percepção e análise do fato.  

Houve naquele momento resistência, por parte da gestora, em apontar possíveis dificuldades 

na gestão. De certo modo há insegurança em falar sobre a política para crianças na FIA. È 

possível perceber a inexistência de critérios de elegibilidade para que as ONGs possam obter 

recursos. Também não é clara a forma como os programas são realizados, já que não existe 

um diagnóstico da situação das crianças nem por parte dos Conselhos, nem da FIA. Aliás, 

nenhum deles possui a informação sistematizada acerca do perfil das ONGs registradas. Não 

sabem sequer quantas são ou não religiosas. É como se não tivesse a menor importância esta 

informação. Podemos observar com esta atitude que a racionalidade da gestão não é formal e 

imparcial. Daí o medo de dar entrevistas, de fornecer algum dado. Com esta postura, os 

funcionários demonstram que a FIA existe para servir ao governo e não a sociedade, por isso 

eles não tem muito que dizer, nem motivo por que se orgulhar.    

Insistindo com a entrevista, a gestora relatou que não percebe diferença de conduta 

entre as conveniadas de assistência religiosa e que não mantém ligação com religião, tendo 

identificado, inclusive, que possivelmente as religiosas teriam maior cuidado no trato com as 

crianças e os adolescentes (no sentido de preocupação com o futuro).  Entretanto, destacou 

que quanto à questão da culpa, ou civis cristã, acredita que seria repassada no atendimento à 

Infância e Adolescência de cunho religioso, e analisa que deveria ser realizada pesquisa para 

avaliação. Interessante a gestora ter pontuado esta demanda, por dois motivos. Primeiramente 

seu pensamento reflete o que é senso comum na política, a idéia de que a assistência religiosa 

pode ser um risco à saúde mental da criança; além disso, mesmo demonstrando cansaço com 

as dificuldades relacionadas ao excesso de demandas e falta de equipamento na FIA, trata-se 

de técnica com grau de mestre em psicologia, com profundo conhecimento do ser humano e 

de noções de ética. Ainda que a questão não passe de boato, a FIA reproduz o seu fazer 

burocrático, atuando em questões de maior visibilidade na área, muitas vezes por causa da 

pressão da mídia, sem apresentar nenhuma inovação no campo da assistência à criança e ao 

adolescente. Não é por acaso que depois de vinte anos de Estatuto, a sociedade ainda chama 

criança e adolescentes desassistidos de menor.   
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Outro dado importante revelado pela gestora do programa aponta para o número 

escasso de profissionais na Fundação para Infância e Adolescência, o que obriga o governo ao 

repasse da condução da política de atendimento à Infância e Adolescência às entidades 

terceirizadas.  A gestora foi admitida por concurso pela antiga Fundação Estadual de 

Educação do Menor (FEEM), em 1982, e desde então não houve concursos na FIA.  

Em nossa avaliação se há necessidade maior de terceirização, há também a 

necessidade maior de capacitação em gestão de projetos junto às entidades conveniadas, para 

que se faça a implementação, o monitoramento e a avaliação dos programas. Se o número de 

efetivos da instituição é insuficiente, podemos inferir que a rede física não atende à demanda 

de capacitação das conveniadas, limitando a capacidade de gestão dos programas, 

comprometendo assim o desempenho da FIA. 

A reclamação é sempre a de que o governo deveria investir mais na FIA. O que se 

pode perceber é que a capacitação profissional não é uma prioridade da instituição, que 

prefere optar pelo financiamento dos projetos. Com efeito, a FIA divulga seus programas, mas 

não apresenta resultados que apresentem sua eficácia ou efetividade. 

Em suma, no caso da FIA, a proposta de terceirização, contratação e cargos de 

confiança, não veio acompanhada de um projeto de capacitação em recursos humanos.  Em 

nosso entendimento, o erro se encontra na condução da política que pensou na eficiência 

(onde a gestão é apenas um discurso) e não nos resultados.   No Brasil, o modelo de reforma 

gerencial prioriza nas instituições que dão capilaridade ao Estado a prestação de contas, daí a 

limitação no emprego da racionalidade na execução das políticas. Em outras palavras, os 

gestores se mostram despreparados para lidar com as novas demandas de cidadania que 

preconizam princípios democráticos como transparência, publicização de banco de dados, 

liberdade religiosa, distribuição equitativa de poder, entre outros, que tratam dos direitos e 

garantias fundamentais. 

Na fala da entrevistada, identificamos ainda uma nítida preocupação com a 

descontinuidade administrativa que ocorre com a mudança da presidência na FIA, 

concomitante à mudança de partido político na gestão do Estado. Como não há avaliação, as 

possibilidades de aperfeiçoamento são muito limitadas.     

Quanto aos programas oferecidos pela Fundação para a Infância e a Adolescência, 

podemos constatar que não houve renovação, ao longo do tempo.  Entretanto, ao indagar 

sobre o programa Alunos Residentes em CIEP(s), que foi realizado por mais de dez anos pela 

Fundação e do qual fui gerente de programa, por dois anos, no Município de São Gonçalo, e 

cujo monopólio de sua operacionalização estava concentrado numa ONG ligada à Pastoral da 
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Criança, ‘Casa da Criança de Volta Redonda’, tivemos a informação de que foi encerrado. 

Neste sentido, podemos questionar se houve uma redução no quantitativo dos programas 

financiados.   

A dificuldade de se conhecer as regras de acesso aos programas demonstra 

obscurantismo dentro da instituição. Não há informação oficial de repasse dos recursos, o que 

deveria ser publicado em edital. Portanto, não há uma racionalidade como prerrogativa da 

administração burocrática, onde os critérios sejam claros; abrindo margem, nesse contexto, 

para a continuidade de um formato clientelista de gestão. 

   

 

4.3 O emprego da assistência religiosa na recuperação do 

adolescente infrator 

 

 

Segundo dados do relatório realizado pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância 

(UNICEF/2002) e intitulado ‘Situação da Adolescência Brasileira’, doze anos após a 

aprovação do Estatuto para a Criança e o Adolescente, a situação do Brasil foi considerada 

alarmante em relação aos adolescentes e ao ensino médio, demonstrando que embora 97% das 

crianças estivessem na escola, os avanços na educação brasileira se limitavam ao ensino 

fundamental.  Mesmo nesse nível havia acesso ao ensino formal, mas não ao ensino de 

qualidade.  Os dados apontavam a existência no país de oito milhões de jovens entre 12 e 17 

anos com baixa escolaridade (menos de cinco anos de escolaridade formal) e de famílias com 

renda per capita inferior a meio salário mínimo; o que levou Reiko Nimi, representante do 

UNICEF no Brasil, a declarar que jovens com mais problemas de escolaridade, em geral, vêm 

de famílias mais pobres, e que a falta de estudo ajuda a perpetuar pobreza. 

Dados mais recentes revelam a situação atual da Infância e Adolescência no Brasil. 

Sandra Amorim, representante do Conselho Federal de Psicologia no Conselho Nacional dos 

Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA), enfatizou (informação verbal)
7
 que 

apesar da mudança da doutrina da situação irregular para a doutrina de proteção integral das 

crianças e adolescentes, na prática, os jovens continuam sendo tratados como objetos, e não 

como sujeitos.  Amorim ressalta a importância da falência do sistema FEBEM (Fundação 

                                                 
7
 Seminário Perspectivas do Sistema Socioeducativo Brasileiro realizado em 26 de julho de 2010, promovido 

pelo Instituto de Estudos da Religião (ISER), no Rio de Janeiro. Sandra Amorim participou do debate do 

Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE), que foi criado por uma resolução em 2005 e é um 

projeto de lei em tramitação. 
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Estadual do Bem-Estar do Menor), com foco nas medidas de meio fechado, através do novo 

marco situacional com foco nas medidas de meio aberto, propostas pelo Estatuto da Criança e 

do Adolescente, mas adverte que essas medidas vieram acompanhadas da criminalização da 

adolescência pobre.  Ela explica que olhar o adolescente como um objeto tutelado, facilita 

uma visão assistencialista e uma compreensão maniqueísta deste adolescente, não permitindo 

o papel de protagonismo do adolescente na sociedade.  E destaca a fragmentação absoluta 

dentro do sistema, não acontecendo na prática intersetorialidade (a carceragem, por exemplo, 

não dialoga com outros setores do sistema) e articulação em rede, não havendo diálogo 

permanente com outros ministérios fundamentais para a completude institucional, como o de 

Saúde, o de Cultura, o de Esporte e Lazer etc. Observa ainda, a necessidade de construção de 

um sistema de informação e monitoramento, além de formação permanente dos operadores do 

sistema de garantia de direitos e mobilização das comunidades e da mídia.  

No mesmo Seminário Perspectivas do Sistema Socioeducativo Brasileiro, outro 

palestrante, Fábio Simas, membro do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente do Rio de Janeiro, relatou que o Mapa da Violência, divulgado pelo DATASUS 

(Banco de dados do Sistema Único de Saúde) de dois em dois anos, em sua última edição 

constatou que para cada 200.000 pessoas há 1 Conselho Tutelar, e que no Rio há 10 

Conselhos quando deveria haver pelo menos 30;  sendo que em Ramos, por exemplo, onde 

habitam 2 milhões de pessoas, existe apenas 1 Conselho Tutelar, o que aponta para a 

precariedade do atendimento dos Conselhos Tutelares.  Apesar desse contexto, Simas sinaliza 

dois grandes marcos na política para Crianças e Adolescentes nos últimos vinte anos, que são 

o Plano Nacional de Convivência Familiar e Comunitária, um avanço com a irradiação das 

‘Famílias Acolhedoras’, e o SINASE (Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo), um 

novo parâmetro de direitos humanos, apesar da dificuldade de sua normatização, que continua 

recebendo denúncias de maus-tratos nas Unidades de Internação do Rio de Janeiro. 

Dados levantados pela pesquisa Juventude e Prevenção da Violência: Estratégias de 

Atuação, realizada pelo Ministério da Justiça/PRONASCI/Fórum Brasileiro de Segurança 

Pública/Instituto Data Folha e Instituto Sou da Paz (2009/2010), que analisa jovens de 12 a 29 

anos e identifica o seu grau de exposição à violência, através de questionários aplicados com 

os jovens que cumprem medidas socioeducativas e de grupos focais nas comunidades, destaca 

que a evasão escolar está relacionada com o envolvimento com drogas, que a figura materna é 

vista como elemento para abandonar as drogas, que a maior parte dos jovens é proveniente de 

famílias religiosas, e que a falta de atividades nas instituições socioeducativas leva à adesão à 

assistência religiosa. 
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A pesquisa Pescadores de Homens: O perfil da assistência religiosa no sistema 

socioeducativo do Rio de Janeiro, realizada pelo Instituto de Estudos da Religião- ISER 

(2010, p. 22) que contou com a consultoria da professora Dra. Maria das Dores Campos 

Machado, da Escola de Serviço Social da UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro), 

revela que a média de instituições religiosas por Unidade de Assistência Socioeducativa chega 

a três e que apenas em duas unidades não há instituições religiosas atuando; e que os 

adolescentes no interior das unidades estão expostos a mais de um credo religioso e a mais de 

uma hora de atividade religiosa semanalmente, acrescentando ainda, que a livre opção dos 

jovens de participar das atividades depende de um conjunto amplo de outras questões, 

restringindo assim suas efetivas possibilidades de escolha, o que os leva à submissão a 

doutrinas e credos religiosos conflitantes (ainda que cristãos), nem sempre de acordo com 

suas crenças, por algumas horas semanais.  Essa estratégia de oferta religiosa se estende as 

Unidades de Semiliberdade, onde não estão previstas na lei. A pesquisa relata ainda que não 

há instituições religiosas afro-descendentes em nenhuma das unidades de medida 

socioeducativa, e que a igreja católica firmou dois convênios, em 2005 e 2007, com o governo 

do Estado do Rio de Janeiro, assegurando a presença de seus assistentes religiosos nas 

unidades do DEGASE (Departamento Geral de Ações Socioeducativas). 

A pesquisa alerta para o fato de que os princípios gerais, que são os parâmetros e que 

justificam as ações da assistência religiosa, ainda não serem regulamentados, e devido a essa 

lacuna a assistência religiosa dever operar no cotidiano das unidades socioeducativas 

sujeitando-se a lei a interpretações políticas (ISER, 2010, p. 21 e 22).  Ao ser entrevistado, um 

diretor de unidade relata que... 

 “[...] antes de eu chegar aqui, também já fui diretor de outra unidade, sempre existiu 

assistência religiosa, mas nunca foi de uma forma ‘ordeira’, ordenada, foi de uma 

forma assim, quero entrar, vou fazer e faz. A gente não teve essa diretriz de como 

agir diante da assistência religiosa, e diante disso a gente tentou fazer o melhor” 

(IBIDEM, p37).   

 

Nesse sentido, as crenças e valores individuais ganham prevalência e passam a ser 

base de regulação religiosa, pois a ausência de regulamentação da assistência religiosa deriva 

em resoluções ad hoc de cada um dos diretores de Unidades, na forma de condução dos 

trabalhos, baseados puramente naquilo que eles acreditam que seja o melhor, no que 

acreditam ser o “bom senso”.  O agravante é que no mesmo ano de promulgação do Estatuto 

da Criança e do Adolescente, a Organização para as Nações Unidas estabeleceu as regras para 

a proteção dos jovens privados de liberdade, estabelecendo como direito desses jovens a não 
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participação nos serviços religiosos, e o direito a recusarem livremente a educação, o 

aconselhamento ou a doutrinação religiosa.  

Os dados obtidos na Fundação para Infância e Adolescência vêm ao encontro dos 

relatórios e relatos acima descritos.  Podemos constatar a fragmentação e descontinuidade na 

gestão, e do número em excesso de cargos de confiança, desprovidos da capacitação 

necessária ao modelo de administração gerencial, proporcionando uma gestão do Estado 

subordinada à política, descontextualizada aos princípios democráticos de legalidade.  

Podemos observar com respeito à Fundação para a Infância e Adolescência que houve 

a pretensão da mudança, entretanto ao preservar o quadro técnico sem investimento em sua 

capacitação, algumas questões práticas relacionadas ao desempenho institucional não se 

desenvolveram (frustrando as expectativas), preservando uma cultura institucional, em muitos 

aspectos, ainda ligada à FEEM (Fundação Estadual de Educação ao Menor).  Nesse sentido, 

dada a importância da Fundação para a Infância e Adolescência no processo de 

democratização das políticas para crianças e adolescentes, em nossa avaliação há ainda uma 

acentuada defasagem entre a legislação e a normatização da lei, apesar dos avanços obtidos. 
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Conclusão  

 

 

 

A experiência da Fundação para a Infância e Adolescência e da Pesquisa ‘Pescadores 

de Homens’, realizada com jovens infratores em cumprimento de medida socioeducativa 

(mesmo não tendo levado em consideração a fala dos jovens e sim a dos técnicos que atuam 

nesse espaço), me traz à lembrança o argumento da “Sociologia das Ausências”. No campo o 

que se observa são informações fragmentadas, fora do padrão do paradigma científico 

constituído; e é preciso considerar que o que foi observado tem que ser matéria de análise, 

mesmo estando fora do padrão normativo da pesquisa científica, significando a produção 

científica de um conhecimento fragmentado para considerar o conhecimento da realidade. 

A instituição do cidadão brasileiro sujeito de direitos em grande parte depende de 

que a dinâmica democrática envolva uma nova relação, um novo formato entre a democracia 

que insere o direito (a normatividade legal), a burocracia e a participação. Entretanto, a 

relação entre Estado e sociedade civil na política de atendimento à Infância e Adolescência é 

estabelecida segundo a lógica do modelo gerencial, nos moldes neoliberais, onde o Estado 

delega às organizações não-governamentais a condução da política. Sendo a política social 

moldada por essas entidades, consequentemente a instituição do cidadão brasileiro sujeito de 

direitos é influenciada pela práxis dessas organizações, sejam de assistência religiosa, ou não. 

Todavia a visibilidade da religião no espaço público brasileiro é fato notório, seja 

através da participação das entidades não governamentais na política de atendimento à 

Infância e Adolescência ou nos espaços de medidas socioeducativas aplicadas aos jovens 

infratores, deixando sua marca nos processos da democratização brasileira, e contrariando a 

interpretação de que estaria relegada à esfera privada.  

Podemos também observar o crescimento de organizações não governamentais ligadas 

à igreja pentecostal, seja na política de atendimento à Infância e Adolescência ou nos espaços 

destinados às medidas socioeducativas, que no Brasil é identificada pelo termo evangélico, 

associada ao movimento carismático protestante, dentro do qual se desenvolveu a Teologia da 

Prosperidade e que influenciou na Igreja Católica a eclosão do movimento de Renovação 

Carismática (que alia práticas eminentemente pentecostais na propagação da doutrina). Nesse 
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contexto, se a Igreja Católica está ameaçada de perder a hegemonia no espaço público, é 

inegável a participação da religião junto ao Estado na instituição do cidadão sujeito de 

direitos, através das políticas de atendimento para a Infância e Adolescência. 

 

 

Referências Bibliográficas 

 

 

ABENSOUR, Miguel. A Democracia contra o Estado: Marx e o momento maquiaveliano. 

Belo Horizonte: Editora UFMG, 1998. 

 

ADORNO, Sergio. A Gestão Filantrópica da Pobreza Urbana. São Paulo: in Perspectiva, 

abr-jun de 1990, p. 8-17. 

 

ARENDT, Hannah (1958). A Condição Humana, Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2004. 

 

AVRITZER, Leonardo (Org.); Sociedade Civil e Democratização. Belo Horizonte: Livraria 

Del Rey, 1994. 

 

CARVALHO José Murilo. Cidadania no Brasil: o longo caminho. .Rio de Janeiro: 

Civilização Brasileira, 2008. 

 

DAGNINO Evelina; OLVERA J. Alberto; PANFICHI Aldo.(Org.). A Disputa pela 

construção democrática na América Latina. São Paulo: Paz e Terra, 2002. 

 

DAHL, Robert; Um prefácio à teoria democrática, Rio de Janeiro: Zahar, 1989. 

 

DRAIBE Sonia, HENRIQUE Wilnês. “Welfare State”, Crise e Gestão da Crise: um balanço 

da literatura internacional. Pesquisa “A Crise Internacional e as Políticas Sociais- uma 

proposta de análise comparada”, NEPP-UNICAMP-FUNDAP, 1984-86. Disponível em 
www.anpocs.org.br/portal/...00.../rbcs06_04.htm  

__________________________________Pesquisa “Sistemas Previdenciários Comparados: 

Padrões de Financiamento e Gestão da Seguridade Social em Perspectiva Internacional”, 

NEPP-IE-UNICAMP-MPAS, 1985-87. Disponível em 

www.anpocs.org.br/portal/...00.../rbcs06_04.htm 

 FLEURY, Sonia. Assistência na Previdência: uma política marginal, in SPOSATI Aldaíza 

(Org.), Os direitos (dos desassistidos) sociais. São Paulo: Cortez, 1989. 

FRASER Nancy. Repensando o Reconhecimento. Rio de Janeiro: Revista Enfoques- revista 

do programa de pós-graduação em Sociologia e Antropologia da Universidade Federal do Rio 

de Janeiro, v. 9, n.1, p. 114-128, agosto 2010 (traduzido do original “Rethinding 

precognition”, New Left Review, Londres, mai-jun de 2000, nº3). 

 

______________A Justiça Social na Globalização: redistribuição, reconhecimento e 

participação. Lisboa: Revista Crítica de Ciências Sociais, out de 2002, nº63. 

http://www.anpocs.org.br/portal/...00.../rbcs06_04.htm


 75 

 

FREI BETO. O que é Comunidade Eclesial de Base, 1981. Disponnível em: 

www.servicioskoinonia.org/biblioteca/.../BettoOQueECEB.pdf - 

   

GARCIA, Joana. O Negócio do Social. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2004. 

 

GAUCHET, Marcel. As religiões não são mais determinantes para a vida coletiva. Revista do 

Instituto Humanitas Unisinos. Rio Grande do Sul: nº 302, Ano IX, em 03/08/2000. Disponível 

em:http://www.ihuonline.unisinos.br/index.php?option=com_content&view=article&id=2708

&secao=302. 

 

GENRO, Tarso. O Controle público do Estado. Jornal Folha de São Paulo, em 22 de março 

de 1995. 

 

GRUPPI, Luciano. Tudo começou com Maquiavel. Porto Alegre: L&PM Editores Ltda.1980. 

 

HABERMAS, Jürgen. Direito e Democracia: entre facticidade e validade. Rio de Janeiro: 

Tempo Brasileiro, 2003. 

 

___________________Três modelos normativos de democracia. São Paulo: Revista Lua 

Nova, Cedec, São Paulo, nº 36, 1995. 

 

HARVEY, David.  São Paulo: Loyola, 1999. 

 

HOBBES, Thomas. São Paulo: Abril Cultural, 1978. 

 

HOLANDA, Sergio B. Raízes do Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 1999. 

 

LAPASSADE, Lourau. Chaves da Sociologia. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1972. 

 

LOCKE, John. São Paulo: Abril Cultural, 1978. 

 

MARSHALL T. H.; Cidadania, Classe Social e Status, Rio de Janeiro: Zahar,1967. 

 

MARX, Karl. Crítica da filosofia do direito de Hegel. São Paulo: Boitempo, 2005. 

 

MONTERO, Paula. Secularismo e Espaço Público: a reinvenção do Pluralismo Religioso no 

Brasil, 2009. Disponível em: www.scielo.oces.mctes.pt/pdf/etn/v13n1/v13n1a02.pdf -  

   

 

PEREIRA, Bresser.  Da Administração Pública Burocrática à Gerencial. Brasília: Revista do 

Serviço Público, jan-abr de 1996, nº47. 

 

POLANYI, Karl. A Grande Transformação: as origens da nossa época. Rio de Janeiro: 

Campus, 1984. 

 

RIZZINI Irene. O Século Perdido: Raízes históricas das Políticas Públicas para a Infância no 

Brasil. São Paulo: Cortez, 2008. 

 

http://www.ihuonline.unisinos.br/index.php?option=com_content&view=article&id=2708&secao=302
http://www.ihuonline.unisinos.br/index.php?option=com_content&view=article&id=2708&secao=302


 76 

______________A Arte de governar Crianças: A história das políticas sociais, da legislação e 

da assistência à Infância no Brasil, São Paulo: Cortez, 2009. 

 

SANTOS, Boventura de Souza (Org.). Democratizar a Democracia: os caminhos da 

democracia participativa. Rio de Janeiro: Civilização brasileira, 2002. 

 

SANTOS, Wanderley Guilherme dos. Cidadania e Justiça. Rio de Janeiro: Campus, 1979. 

 

SCHUMPETER Joseph A. Capitalismo, Socialismo e Democracia. Rio de Janeiro: Fundo de 

Cultura, 1961. 

 

SIERRA, Vânia; RODRIGUES Denise. Democracia, Direitos Humanos e Cidadania: as 

“novas políticas de reconhecimento” e os impasses na judicialização da questão social.  Rio 

de Janeiro: Revista Espaço Acadêmico, nº 116, janeiro de 2011. 

 

TOCQUEVILLE, Alexis de.  A Democracia na América. São Paulo: Editora Universidade de 

São Paulo, 1987. 

 

WOOD Ellen; Democracia contra Capitalismo: renovação do materialismo histórico, São 

Paulo: Boitempo, 2003. 

 

 

Documentos (Internet): 

 

 

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Emendas 

Constitucionais. Brasília: DF. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui%C3%A7ao.htm. Capturado em  

03.04.2011. 

 

 

BRASIL. Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do 

Adolescente e dá outras providências. Brasília, DF.  Disponível 

em:http://www.planalto.gov.br/ccivil/leis/L8069.htm, capturado em 03.04.2011. 
 

 

Ministério da Justiça. Pró-Conselho Brasil.  Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do 

Adolescente (CONANDA). Brasília: 2007-2008.. Conselho Municipal dos Direitos da 

Criança e do Adolescente e Conselho Tutelar- Orientações para o funcionamentoDisponível 

em:http://portal.mj.gov.br/sedh/ct/spdca/Docs%20referenciados%20no%20Edital/Orienta%E

7%E3o%20para%20cria%E7%E3o%20e%20funcionamento.pdf. Capturado em 03.04.2011 

 

SIMÕES, Pedro. (coord). Pescadores de Homens. O perfil da assistência religiosa no sistema 

socioeducativo do Rio de Janeiro. Comunicações do ISER / Instituto Superior de Estudos da 

Religião. –Ano 1, n. 1 (1982) -. Rio de Janeiro: ISER, ano 29, n.64, 2010. Disponível em: 

http://www.iser.org.br/site/sites/default/files/DEGASE.pdf. Capturado em 03.04.2011 

 

UNICEF- FUNDO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A INFÂNCIA. Pesquisa A Voz dos 

Adolescentes.2002. Brasília, 2002. Disponível em: 

http://www.unicef.org/brazil/pt/resources_10282.htm. Capturado em 03.04.2011. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui%C3%A7ao.htm
http://www.iser.org.br/site/sites/default/files/DEGASE.pdf
http://www.unicef.org/brazil/pt/resources_10282.htm


 77 

 

FUNDAÇÃO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA;  Rua Voluntários da Pátria, 120, 

Botafogo, Rio de janeiro. 

 

CONSELHO ESTADUAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE; Rua da 

Ajuda, nº 5, 11º andar, Centro, Rio de Janeiro. 


