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POLÍTICAS PÚBLICAS E A FRATERNIDADE 

EDITORIAL

O tema da Campanha da Fraternidade 2019 já ficou definido no dia 08 de agosto de 2017 pelos 
bispos do Conselho Episcopal Pastoral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB): Fra-
ternidade e políticas públicas. E, por sua vez, o lema escolhido foi: Serás libertado pelo direito 
e pela justiça (Is 1,27). 

Consta que a predileção por esse tema deu-se em meio a 98 sugestões de temas recebidos pelo 
referido Conselho, enviados por dioceses, regionais e órgãos governamentais, inclusive a Polícia 
Rodoviária Federal e o Ministério do Trabalho. Os demais temas sugeridos privilegiavam temáticas 
relacionadas à família, ao trânsito, à comunicação, à educação, aos direitos humanos, entre outros. 

Em âmbito nacional, a primeira Campanha da Fraternidade ocorreu em 1964, em pleno desenvol-
vimento do Concílio Vaticano II e aos cuidados da CNBB. A Campanha da Fraternidade é, antes de 
tudo, uma expressão de comunhão, conversão e partilha entre Igreja e Sociedade. A Campanha da 
Fraternidade tem dois objetivos permanentes: 

 despertar o espírito comunitário e cristão na busca do bem comum; 
 educar para a vida em fraternidade e renovar a consciência da responsabilidade de todos 
pela ação evangelizadora, em vista de uma sociedade justa e solidária.

A cada ano, os bispos membros do Conselho Episcopal Pastoral da CNBB, acolhendo as suges-
tões vindas dos regionais da CNBB, das organizações eclesiais, escolhem um tema e um lema para 
chamar a atenção sobre alguma situação que, na sociedade, precisa de cuidados para o bem de 
todos. 

A palavra política tem origem nos tempos em que os gregos estavam organizados em Cidades-
-estados. O termo política diz respeito à arte e à competência de governar em benefício do bem 
comum, de acordo com os meios lícitos e mais apropriados. 

5

Histórico

Etimologia



6

São projetos e ações que são desenvolvidos pelo Estado com a finalidade de assegurar, ao menos 
minimamente, o bem estar e os direitos do cidadão previstos na Constituição Federal e em outras 
leis: cultura, lazer, educação, saúde, trabalho, transporte, segurança, moradia, previdência social, 
cuidado do meio ambiente, proteção à maternidade e à infância, assistência aos desamparados, 
entre outros. As políticas públicas são geralmente desenvolvidas em parceria pelos três Poderes 
que formam o Estado: Legislativo, Executivo e Judiciário. 
                                                                            

A demanda por agentes de pastoral para atuar na área de políticas públicas é crescente, seja nas 
comunidades católicas, em organizações públicas, em organizações do terceiro setor ou até em 
órgãos internacionais. Desses agentes de pastorais esperam-se as seguintes competências: 

 capacidade analítica para identificar e entender fenômenos político-administrativos; 
 criatividade para encontrar soluções que sejam tecnicamente eficientes e politicamente viá-
veis dos problemas públicos; 
 conhecimento legal-institucional; 
 capacidade para prever e até vislumbrar possíveis efeitos das políticas públicas sobre com-
portamentos individuais e coletivos; 

 sensibilidade e iniciativa para buscar entender de que modo se originou um problema público; 
 iniciativa para buscar soluções e alternativas para determinado problema; análise de quais 
obstáculos existem à efetivação de certas medidas; 
 previsão de possíveis resultados a serem alcançados; 
 avaliação dos impactos de uma política pública; 
 estimativa de novas maneiras de condução da ação político-administrativa em prol do bem 
comum dos cidadãos. 

O conjunto de etapas pelas quais uma política pública passa até que seja colocada em prática tem 
início com a identificação do problema. Trata-se da fase de reconhecimento de situações ou de 
problemas sociais que precisam de uma solução ou melhoria. A fase da formação da agenda diz 
respeito ao que cada governo estabelece como prioridade ou as questões que têm mais impor-
tância social ou urgência para serem atendidas. Formulação de alternativas é a fase de estudo, 
avaliação e escolha das medidas que podem ser úteis ou mais eficazes para ajudar na solução dos 
problemas. A etapa em que são definidas quais as ações serão executadas, com as devidas aná-
lises técnicas e políticas sobre possíveis consequências e viabilidade das medidas define-se como 

Políticas públicas: o que são? 

Habilidades do trabalho pastoral com políticas públicas: quais são? 

Os ciclos de determinadas políticas públicas 



a fase da tomada de decisão. Após a tomada de decisão, ocorre a fase da implementação das 
políticas públicas e avaliação da eficiência dos resultados alcançados, dos ajustes que ainda se 
fazem necessários etc. 

Nenhuma profissão pode ser mais nobre do que a política, desde que exercida com honestidade, 
ética, senso de responsabilidade e competência por aqueles que foram escolhidos democratica-
mente pelo povo em benefício dos cidadãos. Isso implica minimamente em observar os princí-
pios morais, em não matar, não roubar, entre outros cuidados.

Para o Papa Francisco, envolver-se na política é uma obrigação para um cristão. Segundo o 
Pontífice, os cristãos não podem se fazer de Pilatos: lavar as mãos. Pois, “a política é uma das 
formas mais elevadas da caridade, visto que procura o bem comum. [...] Dir-me-ão: não é fácil. 
[...] A política é demasiado suja, mas é suja porque os cristãos não se implicaram com o espírito 
evangélico. É fácil atirar culpas... mas eu, que faço? Trabalhar para o bem comum é dever de 
cristão” .
Para a ANEC, o tema Campanha da Fraternidade assume uma importância única e privilegiada, 
a começar pelas salas de aula de cada instituição de ensino católica. E quando o assunto diz res-
peito a políticas públicas, mais ainda. Pois, o bem estar da população no conjunto de seus direitos 
depende amplamente da honesta e responsável gestão dos recursos públicos. 

Não somente o Cristianismo Católico, mas todas as Religiões têm contribuído de modo muito 
consistente à formação de líderes imbuídos das melhores virtudes para cuidar das necessidades 
do povo, inclusive como agente político. Não somente o Ensino Religioso nas instituições de 
ensino católicas, mas todos os componentes curriculares têm contribuído para a formação de 
cidadãos conscientes e comprometidos com a realização do sonho de um Brasil mais justo e feliz 
para todos.

Nesta edição, são apresentados vários textos, fruto da reflexão, pesquisa e aplicação de concei-
tos que interagem com a perspectiva do Evangelho, do Magistério da Igreja e das necessidades 
individuais e coletivas daqueles e daquelas que fazem da EDUCAÇÃO uma missão de vida! 

Políticas públicas, fraternidade e humanismo solidário: (Re)Pensando o papel, o lugar e os 
desafios da formação nas escolas e universidades católicas, escrito pelo prof. Márcio Azevedo, 
reflete “a percepção de que as escolas e as universidades católicas devem buscar a humaniza-
ção dos processos de construção e de produção do saber e do conhecimento, estabelecendo 
uma cultura do diálogo, globalizando a esperança, investindo em ações de inclusão sócio pas-
toral e estabelecendo as redes de cooperação, implicando assim na necessidade de se estabe-
lecer alianças com outras esferas da sociedade, tão importantes e necessárias quanto Igreja.”
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Políticas públicas no desencontro abissal entre princípios republicanos e processos de-
mocráticos: Ensaio para uma compreensão geral dos desafios no Brasil de hoje,  ques-
tiona: “Como se relacionam as políticas públicas, os princípios republicanos e os processos de-
mocráticos no Brasil de hoje? E afirma que apenas será possível a congruência entre essas três 
dimensões quando alguns pressupostos forem observados, a saber: o retorno de um ator cidadão 
e republicano no cenário político; uma revisita na herança histórica brasileira e uma reformulação 
em nossos processos formativos e educacionais, detalhados cada um desses pressupostos ao 
longo do texto. 

Projeto ler: Há quase 20 anos promovendo políticas públicas por meio da leitura,  de Edilaine 
Lopes, trata um Projeto que existe há duas décadas. Apresenta a “proposta é unir uma ação de cida-
dania às práticas docentes já existentes, porém, isoladas. Partindo do texto-base da Campanha da 
Fraternidade 2019 e das recomendações da Associação Nacional das Escolas Católicas (ANEC), 
sobretudo com o embasamento nos documentos públicos disponibilizados pela Igreja Católica, como 
o Laudato Si (Papa Francisco, 2015), com vistas às alternativas possíveis para as melhorias em nossa 
Casa Comum.”

Já Fraternidade e políticas públicas: uma iniciação a cidadania ativa, de Irmã Valéria Andra-
de Leal, apresenta, a partir do relato de experiência, conceitos que possibilitam a compreensão 
do que é e quais são os ciclos das políticas públicas.

E por último, A escassez de vocação atrelada ao contexto familiar e a falta de incentivo e 
motivação dos sacerdotes, de Matheus Conceição Santos, apresenta um quadro com as difi-
culdades percebíveis na interação com os jovens, especialmente no uso das tecnologias, tendo 
em vista vocação específica dos batizados.
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POLÍTICAS PÚBLICAS, FRATERNIDADE E 
HUMANISMO SOLIDÁRIO: (RE)PENSANDO 
O PAPEL, O LUGAR E OS DESAFIOS DA 
FORMAÇÃO NAS ESCOLAS E UNIVERSI-
DADES CATÓLICAS

RESUMO

 Márcio Adriano de Azevedo

O objetivo do artigo é discutir as políticas públicas, a fraternidade e o humanismo solidário, (re)
pensando o papel, o lugar e os desafios da formação nas escolas e universidades católicas. Como 
opção teórico-metodológica, adotamos a revisão bibliográfica à luz de referenciais da análise de 
políticas públicas e da análise documental, em particular, aqueles que referenciam e estabelecem 
as diretrizes para a Campanha da Fraternidade 2019 e as orientações para as escolas e as uni-
versidades católicas, pautados nos fundamentos e processos formativos do humanismo solidário. 
Vimos que a Campanha da Fraternidade 2019 buscou explicitar que a sociedade civil desempenha 
papel estratégico na proposta de implementação das Políticas Públicas, sendo necessário um es-
forço conjunto, envolvendo os setores da sociedade, com o objetivo de construir um mundo mais 
justo e fraterno, em particular para os mais pobres. Concluímos com a percepção de que as esco-
las e as universidades católicas devem buscar a humanização dos processos de construção e de 
produção do saber e do conhecimento, estabelecendo uma cultura do diálogo, globalizando a es-
perança, investindo em ações de inclusão sociopastoral e estabelecendo as redes de cooperação, 
implicando assim na necessidade de se estabelecer alianças com outras esferas da sociedade, tão 
importantes e necessárias quanto a Igreja.

Palavras-Chave: Políticas públicas. Fraternidade e Políticas. Públicas. Escolas e Universidades católicas. 
Humanismo solidário.

1 Doutor em Educação pela UFRN (Especialidade: Política e Gestão). Possui estágio pós-doutoral em Sociologia da 
Educação, pela Universidade do Minho, em Portugal. Professor do Instituto Federal do Rio Grande do Norte – IFRN. 
Coordenador Arquidiocesano da Pastoral da Educação – Arquidiocese de Natal. E-mail: marcioadrianodeazevedo@
gmail.com.
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Percebemos, assim, que as políticas 
públicas expressam a ação do Estado, 
mediando os interesses e as reivindica-
ções de atores sociais e/ou econômicos. 
Nesse sentido, uma política pública go-
vernamental requer transparência, aces-
so e participação dos diferentes sujeitos 
e beneficiários envolvidos (AZEVEDO, 
2018; CASTRO, 1989; COHEN; FRAN-
CO, 1993). “A presença cada vez mais 
ativa da sociedade civil nas questões 
de interesse geral, torna a publiciza-
ção fundamental” (TEIXEIRA, 2002, p. 
2), devendo as políticas públicas terem 
por objetivo maior atender aos setores 

Quando discutimos a concepção de po-
lítica pública, é comum nos remetermos 
à ideia de ações associadas à esfera do 
Estado, embora não possamos confun-
di-las como sinônimos ou com qualquer 
ação estatal, visto que nem toda política 
intitulada de pública é necessariamente 
de caráter governamental. Existem insti-
tuições como a Igreja Católica que tam-
bém pautam a agenda, formulam, imple-
mentam e avaliam as políticas públicas. 
Assim sendo, podemos compreender 
o conceito de política governamental 
como a direção que indica e orienta os 
objetivos de determinada política no in-
terior dos projetos e atividades que a 
constituem. Logo, “[...] Denota um con-
junto articulado de decisões de governo, 
por meio de práticas globalmente pro-
gramadas e encadeadas de forma coe-
rente. Clareza de propósitos, hierarquia 
quanto aos fins e programas definidos 
no sentido de atingi-los” (AUGUSTO, 
1989, p. 106).

A autora ressalta ainda que, a partir dos 
anos de 1970, o discurso oficial profe-
riu maior ênfase a essa concepção, na 
mesma proporção e espaço antes ocu-
pado pela ideia de planejamento esta-
tal, a qual, entre 1950-1960, prevaleceu 
como aquela mais privilegiada no âm-
bito da ação do Estado, na perspectiva 
desenvolvimentista. Augusto (1989) e, 
mais tarde, Azevedo (2018) destacam 
também que o conceito de políticas pú-
blicas denota a intervenção estatal, nas 
mais diferentes dimensões da vida so-
cial e com força transformadora bem 

[...] diretrizes, princípios norteadores de ação do 
poder público; regras e procedimentos para as 
relações entre poder público e sociedade, me-
diações entre atores da sociedade e do Estado. 
São, nesse caso, políticas explicitadas, sistema-
tizadas ou formuladas em documentos (leis, pro-
gramas, linhas de financiamento) que orientam 
ações que normalmente envolvem aplicações 
de recursos públicos. [...] As políticas públicas 
traduzem, no seu processo de elaboração e im-
plementação e, sobretudo em seus resultados, 
formas de exercício do poder político, envolven-
do a distribuição e redistribuição de poder; o pa-
pel do conflito social nos processos de decisão, 
a repartição de custos e benefícios sociais (TEI-
XEIRA, 2002, p. 2).

1. SOBRE AS POLÍTICAS PÚBLICAS menor, uma vez que a sua concepção 
não cria, necessariamente, expectativas 
de alterações no plano estrutural, mes-
mo que imponha uma racionalidade es-
pecífica às várias ordens de ação do Es-
tado, um rearranjo de coisas, setores e 
situações. Desse modo, podemos definir 
as políticas públicas como:
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[...] Em um plano mais concreto, o conceito de 
políticas públicas implica considerar os recursos 
de poder que operam na sua definição e que 
têm nas instituições do Estado, sobretudo na 
máquina governamental, o seu principal refe-
rente. Outra importante dimensão que se deve 
considerar nas análises é que as políticas públi-
cas são definidas, implementadas, reformuladas 
ou desativadas com base na memória da socie-
dade ou do Estado em que têm lugar e que por 
isso guardam estreita relação com as represen-
tações sociais que cada sociedade desenvolve 
sobre si própria (AZEVEDO, 1997, p. 5).

[...] é importante, também, ter presente como se 
dá o surgimento de uma política pública para um 
setor, ou, melhor dizendo, como um problema de 
um setor será reconhecido pelo Estado e, em con-
sequência, será alvo de uma política específica. 
Política esta que surgirá como meio de o Estado 
tentar garantir que o setor se reproduza de forma 
harmonizada com os interesses que predominam 
na sociedade (AZEVEDO, 1997, p. 61).

No entanto, apesar de as políticas pú-
blicas, sobretudo as governamentais, 
terem o caráter de viabilizar ações que 
atendam, principalmente, aos sujeitos 
sociais mais desfavorecidos e que pro-
piciem a transparência, o acesso e a sua 
participação, há uma força ideológica 
predominante que interfere, limita e ma-
nipula, por vezes, tais perspectivas, pois

Não obstante essa predominância polí-
tico-ideológica, a partir das últimas três 
décadas do século XX, desencadeou-se 
um forte debate em torno das políticas 
sociais. Para Faleiros (1987), “[...] as 
políticas sociais conduzidas, hoje, pelo 
Estado, representam um resultado da 
relação e do complexo desenvolvimento 
das forças produtivas e das forças so-
ciais”. E acrescenta que o Estado é uma 
relação social.

Inicialmente, vale lembrar que a Cam-
panha da Fraternidade é originária da 
experiência da Igreja no Brasil, como 
destaca o manual da Campanha da 
Fraternidade (CNBB, 2019), possuindo 
três importantes fases, a saber sucinta-
mente: na primeira fase, sob o impulso 
do Concílio Vaticano II, buscou a reno-
vação da Igreja e do cristão, entre 1964 
e1972, como aponta a CNBB (2019); 
num segundo momento, o foco e a pre-
ocupação da Igreja foi a realidade social 
do povo, denunciando o pecado social e 
buscando promover a justiça (Vaticano 
II, Medelin e Puebla – 1973-1984); a ter-
ceira e atual fase, iniciada em 1985, traz 
a Igreja voltada para situações existen-
ciais do povo brasileiro.

Em 2019, a Campanha da Fraternida-
de tem como objetivo estimular a parti-
cipação em Políticas Públicas, à luz da 
Palavra de Deus e da Doutrina Social 
da Igreja, para fortalecer a cidadania e 
o bem comum, sinais da fraternidade. 

2. FRATERNIDADE E POLÍTICAS 
PÚBLICAS: NOTAS SOBRE A CAM-
PANHA DA FRATERNIDADE 2019

sociais mais fragilizados e vulneráveis a 
fim de assegurar direitos. Ainda sobre a 
definição do conceito de política pública, 
percebemos que essa pode ser concebi-
da, também, em dois planos, conforme 
mostra Azevedo (1997):
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Desse modo, o tema é Fraternidade e 
políticas públicas e o lema extraído do 
Livro do Profeta Isaías, no capítulo 1, 
versículo 27: serás libertado pelo Direito 
e pela Justiça, conforme mostra a CNBB 
(2019).

Ao abordar o tema das políticas públicas, 
a Campanha da Fraternidade 2019 visa 
conhecer, refletir e discutir sobre como 
as políticas, em particular as estatais, 
são formuladas e aplicadas, além de 
despertar a consciência cidadã e cristã 
acerca do cumprimento ético na sua for-
mulação e concretização. A campanha 
também incentiva os cristãos católicos a 
despertarem para a consciência da par-
ticipação de todo cidadão na construção 
de Políticas Públicas de âmbito nacional, 
estadual e municipal.

Ainda no escopo da proposta da Campa-
nha da Fraternidade 2019, a Igreja pro-

Quadro 1 – Definições e diferenciação entre as políticas de governo e de Estado

põe o debate sobre a necessidade das 
políticas públicas assegurarem os direi-
tos sociais aos mais frágeis e vulnerá-
veis, bem como incentivar ações que vi-
sem à formação política dos membros de 
nossa Igreja, especialmente dos jovens, 
em vista do exercício da cidadania. Des-
se modo, a Campanha da Fraternidade 
pretende suscitar cristãos católicos com-
prometidos na política como testemunho 
concreto da fé.

Também é importante destacar que a 
Igreja propõe despertar o debate acerca 
da possibilidade das políticas públicas 
ultrapassarem a configuração de ações 
exclusivamente governamentais, con-
solidando-se como políticas de Estado, 
cuja diferenciação e definições pode ser 
identificada no texto-base da Campa-
nha da Fraternidade 2019 (Quadro 1) e 
no quadro de nossa própria elaboração 
(Quadro 2):
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FONTE: CNBB 

POLÍTICAS DE GOVERNO

POLÍTICAS DE ESTADO

São específicas a cada período do gover-
nante, uma vez que no regime democráti-
co há alternância no exercício dos pode-
res executivo e legislativo.

Encontram-se amparadas pela Consti-
tuição, devendo ser realizadas indepen-
dentemente do governante de plantão



 CARACTERÍSTICAS 
OPERACIONAIS

          
             POLÍTICA DE GOVERNO              POLÍTICA DE ESTADO

Planejamento Programático e sistemático, mas pon-
tual e com foco no período vigente de 

determinado governo.

Programático e sistemático, com 
visão universal e a longo prazo.

Tempo-político-
administrativo

 
           Tende  a ser descontínuo.

Tende a ser contínuo.

Processo decisório
Geralmente, limita-se a cumprir o cro-
nograma de determinado governo.

Busca consolidar os mecanismos 
de decisão e de gestão que extra-

polam o cronograma de determina-
do governo.

Espaços Tendem a ser verticais. Tendem a ser horizontais.

Visão Geralmente, das partes. Geralmente, do todo.

Acompanhamento e avalia-
ção do processo de gestão

Pode ser restrito e limitado a dados 
estatísticos (foco na função técnico-

-executiva).

Pressupõe ampla participação e 
controle social (foco nos conselhos, 

fóruns, colegiados, comitês etc).

 
Quadro 2 – Definições e diferenciação entre as políticas de governo e de Estado

Nessa direção, o texto-base da Campa-
nha da Fraternidade 2019 explicita que 
a sociedade civil desempenha papel es-
tratégico na proposta de implementação 
das Políticas Públicas, sendo necessá-
rio um esforço conjunto, envolvendo os 
setores da sociedade, com o objetivo de 

construir um mundo mais justo e frater-
no, em particular para os mais pobres.

Ainda é importante destacar o valor que 
possui a efetiva participação nos diver-
sos espaços e segmentos, como as au-
diências públicas, nas conferências e 
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nos conselhos formais e/ou não formais, 
os quais possuem diferentes caracterís-
ticas, como os fóruns, as reuniões comu-
nitárias, as organizações da sociedade 
civil, os movimentos organizados do ter-
ceiro setor, as instituições filantrópicas e 
as entidades religiosas. 

O bem comum e a cidadania são impe-
rativos à dignidade e à promoção das 
pessoas e da justiça social, pois, na 
sociedade globalizada, como destaca 
o texto-base da CF-2019, é necessário 
também globalizar a esperança (CON-
GREGAÇÃO..., 2018), a qual passa pela 
superação dos sofrimentos e das mi-
sérias humanas e sociais, contribuindo 
para a felicidade e a emancipação hu-
manas, como observa Azevedo (1997).

A educação católica possui inúmeras es-
colas, faculdades e universidades, dis-
tribuídas e localizadas em várias partes 
do mundo, contribuindo com as comuni-
dades eclesiais e com as pessoas e a 
cultura, permitindo a assimilação de va-
lores antropológicos e éticos essenciais 
à construção de uma sociedade solidária 
e fraterna.

Em 2015, ressalta a Congregação para a 
Educação Católica (CONGREGAÇÃO..., 
2014), dois eventos constituíram-se 
como referências essenciais para as re-
flexões e subsídios à educação: os 50 
anos da Gravissimum Educationis, do-

3. FORMAÇÃO E HUMANISMO 
SOLIDÁRIO NAS UNIVERSIDADES E 
NAS ESCOLAS CATÓLICAS

cumento voltado à educação e emanado 
do Concílio Vaticano II, de 28 de outubro 
de 1965; e os 25 anos da Ex corde Eccle-
siae, uma Constituição Apostólica sobre 
a identidade e a missão da universidade 
católica, a qual foi promulgada por São 
João Paulo II em 15 de agosto de 1990.

Alguns pontos são essenciais e mere-
cem destaque em relação à Gravissimum 
Educacionis, visto que afirmou a disponi-
bilidade da Igreja em engajar-se no servi-
ço para apoiar a promoção das pessoas 
e a construção de uma sociedade mais 
justa e mais humana. Também explici-
tou o entendimento de que a educação 
e o ensino se constituem como um bem 
comum e necessário como garantia de 
direito universal, como também defende 
outros organismos, como a referenciada 
UNESCO, órgão internacional que traba-
lha com o protagonismo da educação e 
da cultura.

Desse modo, a Igreja ocupa papel e lugar 
centrais no protagonismo e no contexto 
social, considerando que falar de políticas 
públicas no âmbito do Estado é também 
mencionar e reconhecer a importância de 
outros agentes da sociedade, sobretudo 
nas relações que são comuns às organi-
zações e às instituições que ofertam, por 
exemplo, a educação e que trabalham 
com a ciência e a tecnologia, como as 
escolas e as universidades católicas.

Do ponto de vista teológico-espiritual, a 
educação cristã se reveste de importante 
processo “[...] à formação espiritual e teo-
lógica do batizado e da sua consciência” 
(CONGREGAÇÃO..., 2014, p. 15). Logo, 
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Em outra perpectiva, a educação cristã 
aparece como processo e como princí-
pio, no caso aquela revestida dos valores 
cristãos, deve ser um meio de possibili-
tar uma formação humana e solidária, 
promovendo a pessoa, a sua dignidade 
e a própria justiça social, compreendida 
como o bem comum. Mais um vez, reto-
mamos a essência do que propõem as 
políticas públicas nos seus objetivos e o 
próprio objetivo geral da Campanha da 
Fraternidade em 2019, quando evocam 
o bem comum. Ora, o bem comum deve 
materializar-se nas ações das instituições 
e das organizações estatais, religiosas, 
filantrópicas, entre outras, porque estas 
devem estar a serviço das pessoas e de 
suas necessidades vitais. Nessa perpec-
tiva, as escolas e as universidades cató-
licas exercem papel e ocupam um lugar 
necessário e privilegiado.

A exigência de que, mesmo respeitando essa sua 
especificidade, a educação cristã proceda no mes-
mo ritmo da educação humana, para evitar que a 
vida de fé seja vivida e compreendida apenas se-
parada das outras atividades da vida humana. [...] 
O convite para assumir a educação cristã no qua-
dro da fé de uma Igreja pobre pelos pobres (LG, n. 
8), segundo o que parece ser, hoje, um dos pontos 
fortes da mensagem eclesial (CONGREGAÇÃO..., 
2014, p. 16, grifo nosso).

apresenta algumas perspectivas, quais 
sejam: a educação cristã como meca-
nismo de evangelização e de missão, 
cuja ênfase enquanto perfil educativo 
deve ser de cunho sacramental, tendo a 
centralidade no Batismo e na Eucaristia. 
Desse modo,

Do ponto de vista técnico-científico e es-
tatal, para além dos esforços organiza-
cionais e pastorais da Igreja, essa reali-
dade também deve refletir a necessidade 
de um ciclo de políticas públicas que vi-
sem e garantam os direitos fundamen-
tais, conforme já mencionamos, o que 
é imprescindível como ação ou como 
política pública de Estado, governamen-
tal ou não governamental (CNBB, 2019; 
FIGUEIREDO; FIGUEIREDO, 1986; 
PRESSMAN; WILDASKY, 1998; SOU-
ZA, 2006). Foi isso que quis promover 
a Campanha da Fraternidade em 2019, 
qual seja o debate sobre a necessidade 
das políticas públicas garantirem os di-
reitos sociais aos que estão à margem e 
fragilizados, incentivando ainda as ações 
que visem à formação política dos mem-
bros de nossa Igreja, o que ainda cons-
titui-se como imperativo desafio, seja na 
vivência e nas práticas pastorais, seja no 
exercício do ofício profissional nas esco-
las e nas universidades católicas. 

Já com relação à Constituição Apostó-
lica Ex corde Ecclesiae, esta destaca a 
importância de uma universidade cató-
lica como mecanismo propício para se 
chegar à verdade sobre a natureza, o 
homem e Deus, além de favorecer o diá-
logo franco entre a Igreja e os povos de 
outras culturas. Desse modo, a universi-
dade católica deve fomentar o ensino, a 
pesquisa e a cultura com os fundamen-
tos acadêmicos que lhe são próprios, 
observando: a) a inspiração cristã junto 
aos indivíduos e à comunidade universi-
tária na sua totalidade; b) promover uma 
permanente reflexão, à luz da fé católica, 
acerca dos processos e das conquistas 
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acadêmico-científicas, oferecendo a sua 
própria e original contribuição; c) ser fiel 
à mensagem cristã, à luz do que apre-
senta os fundamentos e as diretrizes 
da Igreja; d) prestar serviço ao povo de 
Deus e a toda convivência humana, es-
forçando-se no que faz para que estas 
tenham acesso à verdade (CONGRE-
GAÇÃO..., 2014, p. 2014).

Parece-nos que dentre os desafios da 
formação inicial e continuada para a 
atuação nas escolas e universidades 
católicas, a relação entre o Estado e a 
Igreja, bem como a incorporação dos 
valores cristãos na formação dos profis-
sionais que atuam nas escolas e univer-
sidades católicas, visto que convivemos 
com diversas, divergentes e diferentes 
culturas. Contudo, assegurar e promo-
ver reflexões à luz da fé, do Magistério 
e da Doutrina da Igreja não podem estar 
circunscritas ao clero e aos/às religio-
sos(as), mas também e principalmente 
aos leigos e profissionais que assumem 
e professam a fé católica, ou aqueles 
que, embora não a professe, trabalhem 
em espaços católicos.
 
Destarte, a Ex corde Ecclesiae destaca 
ainda que, se observarmos o contexto 
de fragmentação do saber e do conheci-
mento acadêmicos na atualidade, não se 
pode esquecer que a ideia de São João 
Paulo II na perspectiva de conceber uma 
universidade católica que seja fiel à sua 
vocação original, incentivando o confron-
to entre os diversos setores disciplinares 
e oferecendo indicações para quem atua 
e trabalha com a educação superior em 

suas dimensões do ensino, da pesquisa 
e da extensão, sendo esta última aquela 
que geralmente incorpora as ações rela-
cionadas à cultura.

O direito à educação em seus diferen-
tes níveis e modalidades, mas particu-
larmente aquela de nível superior, de-
pende também da atuação e do papel 
da Igreja, porque se é verdade que a 
Campanha da Fraternidade 2019 ins-
tiga a necessidade de políticas públi-
cas de Estado, e não de governos, de 
igual modo é relevante reconhecer que 
a Igreja Católica e os seus organismos 
e segmentos, como as escolas, univer-
sidades e faculdades, não podem estar 
dissociadas desse contexto, visto que 
ocupa lugar estratégico e imprescindível 
à formação em suas diferentes verten-
tes, mas principalmente naquela que é 
própria dos processos educacionais e 
acadêmicos, que é a formação humana.

Nessa perspectiva, a Ex corde Eccle-
siae explicita que o magistério da Igre-
ja e as necessidades e os desafios da 
sociedade na atualidade devem imprimir 
o pensamento e as práticas que funda-
mentam o fazer da escola e da universi-
dade católica, como:

[...] lugares de educação à vida, ao desenvolvi-
mento cultural, à formação profissional, ao em-
penho pelo bem comum. Representam uma 
ocasião e oportunidade para compreender o 
presente e para imaginar o futuro da sociedade 
e da humanidade. A raiz da proposta formativa é 
patrimônio espiritual cristão, em constante diálo-
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Nessa direção, a Constituição Apostólica 
orienta que as escolas e as universida-
des construam um contexto educativo 
pautado no respeito à dignidade da pes-
soa e se baseie na sua unicidade, propi-
ciando aos jovens, em particular, o espa-
ço de crescimento e desenvolvimento de 
suas capacidades e talentos.

Nessa direção, a Igreja pode intensificar 
as suas ações, envolvendo e ampliando 
o protagonismo da CNBB, por meio dos 
setores específicos, como a educação e 
o universitário, a própria ANEC, e a ela-
boração de planejamento para envolver 
também os profissionais das comunida-
des educativas e científicas. Parece-nos 
razoável, no campo dos desafios, maior 
visibilidade, divulgação, ampliação e 
consolidação de iniciativas como a So-
ciedade Brasileira dos Cientistas Católi-
cos (SBCC).

Para além de atender à apreensão dos 
processos que são próprios do saber e do 
conhecimento escolar e científico, cabe 
ainda às escolas e às universidades ca-
tólicas promover o clima de cooperação 
e de solidariedade e, na particularida-
de da pesquisa científica, empenhar-se 
com rigor em relação à verdade, com a 
consciência dos limites que o conhe-
cimento humano possui, mas sempre 

go com o patrimônio cultural e as conquistas da 
ciência. Escolas e universidades católicas são 
comunidades educativas nas quais a experiên-
cia de aprendizagem se alimenta na integração 
entre pesquisa, pensamento e vida (CONGRE-
GAÇÃO..., 2014, p. 18-19, grifo nosso).
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com a mente e o coração abertos no 
que concerne ao respeito das ideias, à 
abertura ao confronto crítico-científico, à 
capacidade de discutir e colaborar com 
base no espírito de liberdade e conside-
ração ao outro. Isso é mister no contexto 
do Estado, em particular dos processos 
concernentes às políticas públicas. A 
Campanha da Fraternidade 2019 foi, e 
continua sendo uma oportunidade ímpar 
de ocuparmos e de nos integrarmos aos 
espaços e ações que ainda divagam e 
se distanciam do diálogo plural, interreli-
gioso e predominantemente laico.

A Ex corde Ecclesiae ainda explicita a 
importância de o ensino ser um instru-
mento de educação, visto que esse é um 
conceito mais amplo, que incorpora ou-
tras dimensões aos processos educacio-
nais. Orienta ainda para que as universi-
dades e as escolas ponham na pessoa a 
centralidade do que fazem, respeitando 
a diversidade da pessoa que aprende. 
Talvez aí tenhamos o desafio de ampliar 
as ações que são desenvolvidas pelas 
escolas, faculdades e universidades ca-
tólicas. Superar as práticas endógenas 
no que fazemos, incorporando outros 
sujeitos e agentes da sociedade ao que 
promovemos, bem como coparticipar de 
iniciativas promovidas pelas instituições 
e organizações estatais e não governa-
mentais, além de ocupar espaços e parti-
cipar efetivamente nos diferentes órgãos 
colegiados da sociedade, como propõe 
a Campanha da Fraternidade 2019, ao 
trabalhar o tema das políticas públicas.



Diante de homéricos desafios políticos, 
econômicos, sociais e culturais que per-
meiam o mundo, a América Latina e o 
Brasil, em particular, é imperativo nos 
preocuparmos com as questões que 
envolvem a dignidade e a promoção da 
pessoa humana, visando ao bem co-
mum. Como ação estatal, pública e/ou 
privada, parece-nos que as políticas pú-
blicas se constituem como ações privi-
legiadas e necessárias para a garantia 
dos direitos e deveres constitucionais, 
essenciais para superarmos as inicia-
tivas que focam exclusivamente em in-
teresses meramente particulares, como 
os do mercado, sejam internacionais ou 
nacionais. As políticas públicas devem 
ser os meios de garantir a felicidade e a 
transformação humana e social.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
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Ademais, ainda observa que é mister 
“[...] que as instituições educativas cató-
licas saibam dialogar com as outras ins-
tituições escolares presentes nos países 
em que trabalham, numa dimensão de 
escuta e de diálogo construtivo, pelo bem 
comum” (CONGREGAÇÃO...,  2014, p. 
24). Logo, destaca ainda a Constituição 
Apostólica que, diante dos desafios do 
presente e do futuro, é importante perce-
bermos que o cerne da educação católi-
ca é essencialmente a pessoa de Jesus 
Cristo, isto é, “[...] Tudo o que acontece 
na escola católica e na universidade ca-
tólica deveria conduzir ao encontro de 
Cristo vivo” (IDEM, p. 26).

Para além de suas finalidades, a Igreja 
possui reconhecido valor político, social 
e cultural, visto que preocupa-se e atua 
frente às diferentes realidades sociais e 
humanas. A Campanha da Fraternidade 
2019, por exemplo, problematizou os 
desafios postos aos cristãos e aos ci-
dadãos, sobre a necessidade da partici-
pação nos processos vitais à dignidade 
humana e ao bem comum, os quais po-
dem ser vislumbrados e alcançados na 
garantia de políticas públicas sólidas e 
como dever e compromisso do Estado.

A garantia dos direitos básicos e vitais 
à cidadania e ao bem comum, passam 
por alguns processos e preceitos cons-
titucionais, como a saúde, o trabalho, a 
moradia e educação. Tanto do ponto de 
vista do Magistério da Igreja quanto de 
suas organizações e segmentos, as es-
colas, as faculdades e as universidades 
católicas desempenham  papel e lugar 
estratégicos, necessários e esseciais 

para garantir a sua essência, como ex-
plicita a Congregação para a Educação 
Católica, no documento anteriormente 
mencionado. 

Desse modo, é importante ampliar o tra-
balho que já se faz para dentro das/nas 
comunidades educativas e científicas de 
cunho católico e integrá-lo aos segmen-
tos externos do entorno onde atuam, 
intensificando e consolidando ainda o 
trabalho que já vem sendo desenvolvi-
do por meio dos diferentes mecanismos, 
como as Pastorais da Educação, Esco-
lares e Universitárias, bem como aquele 
desenvolvido pela ANEC.



A Campanha da Fraternidade 2019 pro-
põe, ao ver, julgar e agir acerca das po-
líticas públicas, estimular a participação 
com foco na Palavra de Deus e na Dou-
trina Social da Igreja, a fim de fortalecer a 
cidadania e o bem comum, como sinais de 
fraternidade. Percebemos, assim, que é 
tarefa de todo cristão participar na elabora-
ção e concretização de iniciativas e ações 
que busquem a melhoria da vida de todas 
as pessoas, como obras de misericórdia.

Nesse contexto, podemos destacar o pa-
pel e a importância das universidades e 
das escolas católicas, porque são espa-
ços privilegiados para a formação cons-
ciente, humana, revestida de valores que 
são próprios e caros aos cidadãos e cris-
tãos, na perspectiva da formação e do 
humanismo solidários. Contudo, parece-
nos que alguns desafios estão postos, os 
quais a Campanha da Fraternidade 2019 
nos instigou a refletir por meio da práxis 
metodológica do ver, julgar e agir.

Se é verdade que, como locus de forma-
ção, na escola e na universidade apren-
demos o que dificilmente aprenderíamos 
em outros espaços, deparamo-nos como 
a necessidade de repensar e estreitar os 
laços entre o Estado, a Igreja e as orga-
nizações educativas e universitárias, in-
cluindo as católicas, tendo estas alguns 
desafios próprios, como a redefinição de 
sua identidade como comunidade edu-
cativa e universitária, a necessidade de 
rever as formas de diálogo e de atuação 
no contexto atual, sobretudo se pensar-
mos no desafio da educação e da forma-
ção integrais.

A educação, na perspectiva humana e 
solidária, portanto, possui o desafio de 
atuar na sociedade, que é multicultural e 
multirreligiosa, exigindo a formação per-
manente dos profissionais, em condições 
e com recursos adequados, antenados 
às exigências do mundo do trabalho, das 
novas tecnologias e da sustentabilidade, 
entre outros aspectos. 

O desafio pastoral também não é dife-
rente. Daí a importância de buscarmos 
também a permanente atualização e a 
formação dos agentes e dos processos 
pastorais na mesma medida daqueles 
que são exclusiva e essencialmente 
educacionais e universitários. Conforme 
já mencionamos, as Pastorais da Educa-
ção, Escolar e Universitária, bem como 
a ANEC, desempenham papel e lugares 
estratégicos e ímpares.

Para concluir, podemos sintetizar as 
nossas ideias nas premissas de que 
as escolas e as universidades católicas 
devem buscar a humanização dos pro-
cessos de construção e de produção do 
saber e do conhecimento, estabelecer a 
cultura do diálogo, atuar para se impri-
mir uma nova lógica à globalização – a 
da esperança –, investir em ações de 
inclusão sociopastoral e instituir redes 
de cooperação – dentro e fora dos muros 
-, conforme orientam os documentos de 
estudos da Igreja, n. 41, implicando as-
sim na necessidade de serem formadas 
alianças com outras esferas da socieda-
de, tão importantes e necessárias quan-
to a Igreja.
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POLÍTICAS PÚBLICAS NO DESENCONTRO 
ABISSAL ENTRE PRINCÍPIOS REPUBLICA-
NOS E PROCESSOS DEMOCRÁTICOS: EN-
SAIO PARA UMA COMPREENSÃO GERAL 
DOS DESAFIOS NO BRASIL DE HOJE
José Ivo Follmann
Luiz Felipe Lacerda

Como se relacionam as políticas públicas, os princípios republicanos e os processos democráti-
cos no Brasil de hoje? Nossos estudos encontraram profundas incongruências entre esses três 
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Não existe uma única, nem melhor, definição 
sobre o que seja política pública. Mead (1995) 
a define como um campo dentro do estudo da 
política que analisa o governo à luz de grandes 
questões públicas e Lynn (1980), como um 
conjunto de ações do governo que irão produ-
zir efeitos específicos. Peters (1986) segue o 
mesmo veio: política pública é a soma das ati-
vidades dos governos, que agem diretamente 
ou por meio de delegação, e que influenciam a 
vida dos cidadãos. Dye (1984) sintetiza a defini-
ção de política pública como “o que o governo 
escolhe fazer ou não fazer”.  A definição mais 
conhecida continua sendo a de Laswell, ou seja, 
decisões e análises sobre política pública impli-
cam responder às seguintes questões: quem 
ganha o quê, por quê e que diferença faz. (Sou-
za, 2006, p. 5).

Enquanto denominador comum entre 
tais perspectivas, podemos afirmar ape-
nas que as políticas públicas, de manei-
ra geral, configuram-se como campos 
interdisciplinares que enfocam explica-
ções sobre a natureza das políticas e 
as diferentes formas de governar. Por-
tanto, seu objetivo é colocar o governo 
em ação e, ao mesmo tempo, analisar a 
ação do governo.

Uma das principais formas de sistema-
tizar e estudar a políticas públicas, que 
em parte inclusive preponderou nas es-
truturações governamentais brasileiras, 
é descrita por Lowi (1972) por meio de 
uma perspectiva tipológica classificató-
ria, temos assim: as políticas distributivas 
que se referem às ações exclusivamente 
tomadas pelos governos, geralmente be-
neficiando grupos específicos, portanto 
com pouca universalidade; as políticas 
regulatórias, também assumidas pri-
mordialmente pelo Estado  com o intuito 
de fiscalizar e normatizar determinadas 
ações de atores e entidades sociais; as 
redistributivas que encontram maior uni-
versalidade como as fiscais, de previdên-
cia e de realocação de verbas; e por fim, 
as constitutivas que lidam com os proce-
dimentos e as estruturações das formas 
e dinâmicas organizativas do estado  e 
do aparelho estatal. 

Diferentemente dessa forma de análise 
empenhada em caracterizar os elemen-
tos centrais de determinada política de-
rivando delas distintas tipologias, encon-
tramos outras definições que também 
são pertinentes e não excludentes entre 
si, como as pontuadas por Souza (2006), 
por meio de uma perspectiva sistêmica, 
no que tange ao ciclo das políticas públi-
cas. Essa visão percebe tais processos 
por meio de etapas deliberativas que po-
dem ser divididas em: a) identificação da 
agenda; b) identificação das alternativas; 
c) avaliação das opções; d) seleção das 
opções; e) implementação da opção esco-
lhida; f) por fim, sua avaliação. Tal enfoque 
busca, de maneira geral, responder à per-
gunta: Por que alguns assuntos entram na 

De maneira geral, a escolha pelo foco de 
análise sobre as políticas públicas encon-
tra-se em um gradiente que remete a di-
ferentes possibilidades de interpretações 
e composições derivativas de variáveis 
dependentes e independentes geralmen-
te assentadas sobre quatro dimensões: 
Estado, Política, Economia e Sociedade. 

1. AS POSSÍVEIS FORMAS DE ANÁLISES 
SOBRE AS POLÍTICAS PÚBLICAS
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agenda de debates e outros não? Assim 
como: Quem escolhe o que entra e o que 
não entra na agenda de debates?

Por fim, uma terceira possibilidade que 
nos chama atenção e que de momento 
apenas citaremos, é a perspectiva do 
neo-institucionalismo, que compreende 
as políticas públicas a partir das regras 
e jogos visíveis e invisíveis, assim como 
os jogos de interesse, instituições e ato-
res se locomovem continuamente dentro 
da arena política no intuito de provocar 
tendências favoráveis à efetivação de 
seus desejos na elaboração e imple-
mentação de políticas.

Essa visão mostra-se válida por compro-
var a evidência de que o campo das polí-
ticas públicas é um campo de forças que 
variam na correlação dos interesses dos 
envolvidos, na acessibilidade das infor-
mações e na pertinência e legitimidade 
histórica de cada grupo nas diferentes 
áreas, buscando sempre a otimização 
dos resultados por meio de uma escolha 
racional. (Hall e Taylor, 2003).  

Finalizando esta sessão é importante 
ressaltarmos a contribuição de Celina 
Souza (1993) em texto sobre o Estado 
do Campo de Pesquisa em Políticas pú-
blicas no Brasil. Nessa pesquisa, em-
basada na constatação de que existe 
escassa produção teórica na área, a 
autora aponta ser necessária a supera-
ção das análises setoriais que pecam 
em seu aprofundamento crítico. A autora 
assinala ser necessária, na via prática, 
determinada desvinculação das políti-
cas públicas estritamente ligadas à ótica 

político-partidária, assim como a supe-
ração das análises pautadas em expe-
riências fracassadas ou em tipologias 
extremamente rígidas, para a observân-
cia dos elementos centrais que de fato, 
independente das categorias analíticas 
secundárias, geram impactos positivos 
em tais políticas. 

Concordamos que categorias e tipifica-
ções rígidas não contemplam a diversi-
dade dinâmica dos territórios onde tais 
políticas devem ser aplicas. Sposati 
(2002, 2013) inclusive, há alguns anos 
vem alertando estudiosos das políticas 
públicas no Brasil, especialmente a par-
tir da análise do campo e das práticas 
do serviço social, sobre a inviabilidade 
de pensarmos políticas públicas deslo-
cadas das relações que constituem com 
cada território específico, do reconhe-
cimento da heterogeneidade como ex-
pressão de identidades singulares; e da 
trajetória de constituição de um lugar, que 
incide na trajetória dos que nele vivem.  

  
  
Contudo, as inúmeras experiências inefi-
cientes entre as políticas públicas brasilei-
ras, deflagradas em parte pelas irredutíveis 
desigualdades social, apontam a inegáveis 
elementos comuns a serem observados e 
sanados em muitos desses casos.
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“Território é mais do que um lócus, no sentido de 
definição de um lugar, não é algo estático como 
um endereço ou uma nominação. Ainda que 
estes atributos façam parte do território, sua ca-
racterização ocorre por vivências, significados e 
relações que constroem identidades individuais 
e coletivas” (SPOSATI, 203, p.02).



2. O PESO DA HERANÇA HISTÓRICA E 
OS FALSEAMENTOS DA INTELIGÊNCIA 
BRASILEIRA

Segundo Jessé Souza (2015; 2017), 
que é sem dúvida o sociólogo de maior 
visibilidade no debate público brasileiro 
nos últimos anos, vivemos em uma so-
ciedade que conseguiu trazer até nossos 
dias, com muito sucesso e praticamente 
intacta, a marca ideológica da estrutura 
escravocrata, gestada ao longo de qua-

se quatro séculos. A estrutura mental de 
uma sociedade dividida entre senhores e 
escravos, entre cidadãos e não cidadãos, 
entre os que “naturalmente” merecem 
ser incluídos e os que “naturalmente” 
são excluídos, transita tranquila, acober-
tada e dissimulada pela ideologia de um 
povo “alegre”, cordial e pacífico sob o 
“mito da democracia racial”. Nem mesmo 
a violência que desponta hoje por todos 
os lados parece alertar suficientemente 
para este tremendo falseamento que ca-
racteriza a sociedade de classes, que é o 
Brasil, e que marca todo processo vivido 
por nossa sociedade. Deve-se concluir 
que as classes dominantes no Brasil ti-
veram efetivamente sucesso na sua ela-
boração ideológica. (FOLLMANN, 2018).
mo de qualquer debate específico sobre 
as políticas públicas, correremos o risco, 
como afirma Souza (1993), de sermos 
superficiais em nossa análise crítica.  

É preciso desconstruir a imagem fal-
sa que construímos de nós mesmos no 
Brasil. Isso, no entanto, não é tão óbvio. 
Como reflete Jessé Souza (2015), nós 
somos vítimas de uma mídia a serviço 
da elite dominante, que impede o apren-
dizado democrático, expressando-se 
como um verdadeiro câncer que atravan-
ca ou sufoca o aprendizado social. Mas, 
fiquemos alertas, pois de fato os jornais e 
os meios de comunicação em geral não 
se caracterizam por criar ideias. Eles 
apenas as distribuem. A mídia ajuda a re-
produzir permanentemente e a cristalizar 
em nosso imaginário social ideias e con-
cepções estabelecidas pelos produtores 
do conhecimento para o bom e harmo-
nioso funcionamento da sociedade. Para 

Movidos por esse indicativo e a partir de 
outros estudos que nos movem nos últi-
mos anos, apresentamos pressupostos 
a serem observados antes mesmo de 
qualquer estudo direto sobre a eficiência 
ou a ineficiência das políticas públicas. 
Tais pressupostos referem-se a elemen-
tos basilares da constituição republica-
na do Brasil e suas derivativas formas 
de democracia ao longo do tempo, pois 
como afirmamos anteriormente, as polí-
ticas públicas são exercício e ferramen-
tas de operacionalização da democracia 
e da república, respectivamente. 

Trata-se de uma reflexão sobre os limi-
tes da herança histórica que pesa sobre 
a sociedade brasileira. Herança indis-
sociável, na forma de pensarmos, dos 
processos formativos e educacionais. 
Sem a observância desses pressupos-
tos, antes mesmo de qualquer debate 
específico sobre as políticas públicas, 
correremos o risco, como afirma Souza 
(1993), de sermos superficiais em nossa 
análise crítica.  

24



dar um exemplo, é fundamental, sobre-
tudo, que as explicações e legitimações 
com relação à tremenda concentração 
de renda e de poder que marca a nossa 
sociedade sejam paulatinamente deglu-
tidas por todos e todas. As elites, além 
de serem privilegiadas e dominantes, ne-
cessitam sentir-se legitimadas em seus 
privilégios, perante a sociedade. (SOU-
ZA, 2017)

Segundo Jessé Souza (2015), a nos-
sa identidade de brasileiros e de Brasil, 
tem nome e data de construção: Gilber-
to Freyre em sua obra Casa Grande e 
Senzala (1933). Somam-se à obra desse 
sociólogo, que sem dúvida tem um estilo 
sedutor e de fácil sintonização nos dife-
rentes segmentos da sociedade, outros 
pensadores de renome igualmente criti-
cados por Jessé Souza. São eles Sérgio 
Buarque de Holanda, com o seu “homem 
cordial”, Raimundo Faoro, papa do “patri-
monialismo brasileiro”, Roberto da Mata, 
criador do “jeitinho brasileiro” e tantos ou-
tros a respeito dos quais o autor nos aler-
ta devido aos usos deletérios que brotam 
de seus aportes teóricos.

O autor nos pinta uma elite cultural ou 
intelectual a serviço da elite econômica, 
sendo a força institucional criadora da le-
gitimação da estrutura dominante. É pela 
cabeça dessa elite, que está normalmen-
te nas Universidades, que se criou e se 
recria de forma permanente um verdadei-
ro “caldo de cultura” do qual os fazedores 
de opinião, mídias, empresários, políti-
cos, governantes, artistas, líderes religio-
sos e outros se servem reproduzindo e 
cristalizando na mente e no coração do 
povo brasileiro fórmulas prontas e legiti-

madoras com relação ao que aí está. Tra-
ta-se de leituras totalizadoras herméticas, 
por meio das quais as desigualdades, os 
racismos, as exclusões são legitimadas 
ou tornadas invisíveis. São leituras to-
talizadoras que geram um desencontro 
abissal com relação a outro discurso que 
é o dos princípios republicanos, da impor-
tância dos processos democráticos e da 
defesa das políticas públicas. 

Na verdade, o ódio ao escravo, no perío-
do da escravidão, foi transposto hoje para 
o ódio ao pobre. Tudo porque se ousou 
romper com a velha estrutura mental pre-
servada intacta desde o longo período de 
escravidão. Ousou-se brindar a maioria 
da população excluída com políticas pú-
blicas de inclusão. (SOUZA, 2016; 2017).

Comprova-se assim que não se trata ape-
nas de um esquema mental que não mu-
dou. As próprias relações étnico-raciais 
concretas não se alteraram. Pois, no ima-
ginário social historicamente remanescente 
do Brasil, o pobre é predominantemente o 
negro; o mesmo negro outrora escravizado.

O que incomoda hoje a classe média é
que se ousou, pelo poder executivo cen-
tral, olhar para a ralé, olhar de baixo para 
cima. Houve empenho por promover a 
inclusão e o acesso aos benefícios. Pela
primeira vez em 500 anos se conseguiu
mexer com um velho e tácito “acordo” de
classes, fazendo com que a desigualdade
verdadeiramente diminuísse.

De acordo com o IBGE (2017), no perí-
odo de dez anos, entre 2003 e 2013, a 
pobreza que afetava 23,6% dos brasilei-
ros despencou para 7% da população, 
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3. OS PRINCÍPIOS REPUBLICANOS E A 
IMPORTÂNCIA DOS PROCESSOS FOR-
MATIVOS  E  EDUCACIONAIS

No atual ponto em que chegamos desta 
análise evidencia-se uma generalizada 
incompreensão do que de fato repre-
sentam os princípios republicanos. Para 
muito além de eventuais explicações 
históricas que restringem essa discus-
são enquanto marco teórico, político e 
temporal em relação ao fim do Império, 
protagonizando no caso brasileiro, per-
sonificações quase messiânicas como 

enquanto que a linha da extrema pobre-
za, no mesmo período declinou de 8,2% 
para 3,1%. Isso mexeu muito com a clas-
se média elitizada. Aliás, dá-se hoje uma 
verdadeira criminalização do próprio prin-
cípio da igualdade. Parece que o fato de 
se ter questionado a “linha da dignidade”, 
não tem perdão. Ousou-se tornar visível 
o que é real, mas deveria ser mantido na 
invisibilidade. (SOUZA, 2017) 

As cotas raciais que promoveram, de 
acordo com o IBGE (2017), o ingresso de 
1 milhão 159 mil negros nas universidades 
brasileiras entre 2002 e 2015 (aumento de 
268%) e as demais políticas de inclusão 
são um dos maiores combustíveis que le-
varam ao golpe político administrativo de 
2016, com o impedimento da então Presi-
denta Dilma Rousseff. 

Jessé Souza analisa detalhadamente 
esse acontecimento em sua obra intitu-
lada Radiografia do Golpe (2016). Exis-
te neste construído imaginário brasileiro 
um verdadeiro espantalho ou factoide 
falacioso colocando o estado e os polí-
ticos que o representam como sendo o 
segmento que concentra todas as per-
versidades da sociedade. O estado foi 
e é demonizado ao extremo. O estado  
seria o grande vilão, trazendo em si o 
próprio “vício de origem”, que reflete so-
bre a tese equivocada e fantasiosa do 
patrimonialismo de origem portuguesa. 
Tudo para acobertar os verdadeiros fa-
vorecidos, a classe dos “endinheirados”. 
(SOUZA, 2017)

A produção e ampla difusão de leituras 
e análises que mostrem a realidade a 

partir de baixo, ou seja, na perspectiva 
daqueles que são os sempre desfavo-
recidos na sociedade, se faz urgente e 
talvez seja um caminho de redenção do 
Brasil e salvaguarda de uma verdadeira 
democracia. Ou seja, a nossa proposta 
de colocar em diálogo as concepções 
de República, princípios republicanos, 
democracia, processos democráticos e 
políticas públicas não quer reproduzir o 
aleive de mais um discurso descolado 
da realidade, de fácil assimilação, a par-
tir do qual se constroem soluções ajus-
tadas midiaticamente por meio de con-
cepções hegemônicas, porém vazias 
de democracia. Queremos proporcionar 
uma reflexão que contribua efetivamen-
te para a construção da democracia e 
que desvele políticas públicas enquan-
to ferramentas eficientes de participa-
ção cidadã e melhoria da qualidade de 
vida a partir do interesse efetivamente 
da maioria. Para isso, é imprescindível 
passarmos a história do Brasil a limpo. 
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as figuras de Deodoro da Fonseca e 
Floriano Peixoto, a república representa 
um conjunto de princípios maiores que 
regem a Constituição de nosso país, 
não por acaso denominado República 
Federativa do Brasil.

Se bem empregados os princípios que 
regem a Constituição brasileira, homo-
logada em 1988, completando, portan-
to, 30 anos, deveriam garantir a inte-
gração dos três poderes (legislativo, 
judiciário e executivo) com a participa-
ção e o controle social da população, 
aplicando como máxima a efetivação 
dos desejos da maioria no que tange 
tudo que for público. Contudo, um rápi-
do olhar sobre os processos históricos 
e contemporâneos de composição das 
agendas públicas em nosso país deixa 
evidente, em muitos casos, o não cum-
primento desses princípios e, mesmo, a 
sua negação. 

Ao assumir, entretanto, de maneira con-
ceitual a república como princípio impe-
rativo de prevalência do interesse co-
mum frente à coisa pública, desvelamos 
como seus principais pilares: o estado 
democrático de direito, os direitos hu-
manos, a dignidade da pessoa humana, 
a temporalidade dos mandatos eletivos 
e a democracia direta e representativa. 
(CRUZ, 2009).  
 
No contexto republicano, salienta Cruz 
(2009), entre a coisa pública e o inte-
resse da maioria é o estado (por meio 
dos três poderes) o depositário do ca-
ráter derrogatório (superior ao interes-

A vontade da maioria cidadã, como bali-
zador da ideia de república, mesmo que 
cidadania seja um conceito em constan-
te transformação ao longo do tempo, ori-
gina-se da própria gênese organizativa 
da sociedade ocidental. República (res 
publica para os antigos romanos) signifi-
ca coisa pública e nasce em contraponto 
à ideia de monarquia, propondo a alter-
nância e a tripartição dos poderes. Sobre 
isso, em Aristóteles (2006) encontramos 
a racionalização da ideia platônica de re-

Com a participação de todo o corpo de cida-
dãos, sujeitos às leis do estado, o governo pode 
chegar às decisões, concedendo pesos iguais 
ao bem e aos interesses de todas as pessoas 
ligadas por essas decisões. Todos devem ter 
uma educação que lhes permita adquirir a com-
petência necessária para assumir suas respon-
sabilidades, e, para tanto, as instituições respon-
sáveis pela educação, deveriam ser reforçadas. 
Tudo isto, sempre em vistas a uma justiça pro-
cessual. (CRUZ, 2009, p. 7).

se individual ou da minoria) e pretoriano 
(poder coercitivo para garantir a vontade 
da maioria). Sabemos pela história da 
república no Brasil quanto o “interesse 
da maioria” ou a “vontade da maioria” 
são quase “peças de ficção”. Isso é vá-
lido para os primeiros anos da república 
quando o Brasil viveu uma de suas pá-
ginas de maior negação dos direitos de 
ampla porção da sociedade recém liber-
ta do estado de escravidão, e sobretudo, 
para os dias de hoje, quando o país é 
vítima de uma megassubmissão do es-
tado aos interesses de uma minoria na-
cional e internacional dominante.

27



pública, basicamente seguindo a fórmu-
la de que se um caso específico ganha 
aceitabilidade generalizada em uma so-
ciedade, ele assume o caráter de bom e 
pensando no que é bom para a maioria 
temos o conceito aristotélico de justo. 

Essa máxima apontada pelo autor pode ser en-
contrada de maneira contundente ao longo de 
toda obra de Rousseau (PEREIRA e LEIRIA, 
2012), falando da necessária educação que dê 
condições à participação efetiva e consciente do 
cidadão nos processos de decisão.

Esse é um dos pontos nevrálgicos de nossa 
abordagem. Como já sublinhamos ao térmi-
no da seção precedente, é urgente a toma-
da de consciência a partir da história e da 
atualidade dos segmentos excluídos sobre 
os verdadeiros processos da sociedade bra-
sileira. Ademais, na passagem a limpo des-
sa história, da forma como ela é sistematica-
mente reproduzida e ao longo das análises 
de suas consequências nas desigualdades 
sociais brasileiras, não podemos nos esqui-
var de um olhar minucioso e crítico sobre a 
educação, em todas suas etapas, desde o 
Ensino Fundamental até o Ensino Superior. 

Aqui surge o terceiro pressuposto sobre as 
possibilidades de alinhamento e congruên-
cia entre políticas públicas, democracia e 
os princípios republicanos: não é possível 
tal construção sem uma revisão minuciosa 
dos processos educacionais. A realidade 
mostra que na maioria dos casos a educa-
ção pública ou privada no Brasil abriu mão 
de qualquer caráter político e sociológico, 
tornando-se esteira de formatação em vista 
ao mercado de trabalho.

Não há como socialmente construirmos um 
novo pacto republicano, mais democrático, 
sem uma reformulação profunda dos pro-
cessos formativos em direção ao aprofun-
damento do olhar analítico dos educandos 
e dos educadores perante as estruturas cur-
riculares, as práticas avaliativas e os conte-
údos programáticos. A cultura participativa 
democrática nasce e estrutura-se em cada 
indivíduo, tornando-o sujeito a partir de sua 
vivência no contexto familiar e educacional, 
primeiro de tudo. 

Daí decorre a grande preocupação diante 
das manobras da atual elite que chega ao 
poder da federação, articulando propostas 
que justamente caminham na contramão 
desse processo, como no caso do Projeto de 
Lei 867/2015, conhecido como Escola sem 
Partido, que traz como lema: “Por uma lei 
contra o abuso da liberdade de ensinar. ” 

Que democracia e que república seriam estas 
em que vivemos hoje, onde se prega o controle 
sobre o “abuso de liberdade de ensinar”?  

Se entendermos a república como imperativo 
da vontade e, portanto, do bem-estar da maio-
ria, intermediada pelo estado, perceberemos 
quão problemáticas são as políticas neoliberais 
de privatizações que, ao diminuírem a função 
do Estado  e suprimirem a liberdade e a par-
ticipação popular, desconsideram os principais 
fundamentos republicanos, a saber, o Estado  
democrático de direito e o direito ao controle po-
pular sobre a coisa pública. 

No que regem os princípios republicanos no 
Brasil, temos: Art. 1º A República Federativa 
do Brasil, formada pela união indissolúvel 
dos Estados e Municípios e do Distrito Fe-

28



deral, constitui-se em Estado Democrático de 
Direito e tem como fundamentos (Constituição 
Brasileira, p. 22): I- a soberania; II - a cidadania; 
III - a dignidade da pessoa humana; IV - os va-
lores sociais do trabalho e da livre iniciativa; V 
- o pluralismo político. Parágrafo único: Todo o 
poder emana do povo, que o exerce por meio 
de representantes eleitos ou diretamente, nos 
termos desta Constituição.

A articulação entre o ideário de república e a 
prática democrática é, portanto, a participa-
ção cidadã na coisa comum de maneira dire-
ta ou indireta. Encontramos essa articulação 
elaborada de modo sofisticado na obra de 
Tocqueville (1987), quando o autor aborda 
a democracia na América do Norte. Afirma 
ele que no momento em que os cidadãos 
se tornam mais iguais e semelhantes, ten-
dem a diminuir sua crença em um homem 
ou em certa classe e se dispõem a acreditar 
no conjunto, na coletividade, ou seja, na opi-
nião da maioria, na sociedade civil organi-
zada. Se há igualdade, os homens deixam 
de ter fé uns nos outros de modo personifi-
cado e passam a confiar no julgamento do 
público, pois lhes parece que a verdade se 
encontra ao lado da maioria.

Apenas pode-se lograr tal cenário com um 
processo educativo que substitua os precei-
tos da competitividade pelos preceitos da 
cooperação dentro dos métodos pedagógi-
cos, uma metodologia que pense por meio 
do coletivo e do bem comum antes da in-
dividualização, uma educação que parta da 
experiência concreta e local das pessoas e 
grupos. Nesse sentido, a educação formal 
brasileira não pode mais dar-se ao luxo de 
virar as costas para os profundos conheci-
mentos que a educação popular produziu 

nestes últimos 50 anos, desde o apogeu de 
Paulo Freire.
       
Na contramão desse cenário descrito por 
Tocqueville (1987), parece-nos que os paí-
ses com altos índices de desigualdades so-
ciais propagam uma cultura representativa 
messiânica que oscila entre velhas direitas, 
velhas esquerdas e novas tendências pro-
gressistas enquanto formas de encontrar a 
verdade. Esse fenômeno da personificação 
política acaba por polarizar a sociedade. 
No Brasil, como vimos, existe neste sentido 
uma pesada herança histórica de grandes 
dissimulações e equívocos teóricos. Vive-se 
hoje, neste país, um momento de grandes 
polarizações, que para lá do contexto de cri-
se, devem ajudar a amadurecer o sentido 
democrática e republicano. 

Aliás, neste diálogo imaginário que propo-
mos entre Tocqueville e Freire, o autor bra-
sileiro nos lembra bem: O oprimido, quando 
sujeito de um processo educativo bancário 
(acrítico) ao chegar no poder, sonha em tor-
nar-se opressor. (FREIRE, 2011).   
     
Uma educação frágil nesses parâmetros 
gera enfraquecimento das concepções de-
mocráticas em todo o tecido social, abrindo 
margem para constantes manifestações de 
assistencialismo, clientelismo, coronelismo 
e até casos extremos de golpe direto contra 
a democracia e a vontade da maioria, como 
ditaduras e impedimentos governamentais 
sem substâncias acusatórias concretas. A 
população civil, afastada de uma possibi-
lidade participativa e crítica, tanto sobre as 
agendas, quanto sobre as intervenções na-
quilo que é público, assiste a seus represen-
tantes agindo ao contragosto popular, por 
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4. PENSANDO DEMOCRACIA E A DEMO-
CRACIA REPUBLICANA PARTICIPATIVA

Souza (1994) afirma que a Constituição de 
1988 assume como compromisso democrá-
tico restaurar a ideia de Federação por meio 
da abertura de espaços de empoderamento 
onde os governos locais, por meio das políti-
cas públicas, possam incentivar a participa-
ção popular. 

Se observarmos o título II da Constituição 
brasileira (1988), no que tange aos direitos 
e às garantias fundamentais, no capítulo I, 
sobre os direitos e deveres individuais e co-
letivos, encontraremos de maneira pontual 
os princípios que regem uma democracia 
derivativa de concepções republicanas. Na 
análise dessas passagens do texto consti-
tucional em comparação com as práticas 
correntes nos dias atuais, se evidenciam as 
deturpações que atingiram as formas como 
são planejadas, executadas e avaliadas as 
políticas públicas. Percebemos que, ao lon-
go do tempo, os pressupostos constituintes 
básicos foram negligenciados. 

meio de um processo midiático que reduz a 
vida real a uma cultura novelesca.
  
Neste atual momento histórico do Brasil, eli-
minados ou dificultados os canais de partici-
pação popular, o que vimos é a privatização 
daqueles que deveriam representar a maio-
ria popular; com o poder das grandes corpo-
rações do capital financeiro globalizado, alia-
dos às monarquias midiáticas, compondo 
um grande pacto nacional com o judiciário, 
orquestrou-se todo um processo golpista, 
como já referido acima, que fez com que a 
condução do estado voltasse ao controle da 
elite do dinheiro. (SOUZA, 2016; 2017) 

Como classificar as recentes reformas traba-
lhista, educacional e previdenciária frente ao 
“gozo pacífico e seguro dos direitos de cada 
um e para a garantia de todos” senão, de 
fato, como assalto?  

Perante a ameaça sobre os direitos constitucio-
nais, evoca-se a necessidade de pensarmos, 
dentro dos processos democráticos, possíveis 
espaços para a contínua criação da esfera pú-
blica. Intensificar, radicalizar a democracia e para 
isso é necessária a formação continuada. Deve-
mos ter em mente, como afirma Bresser Pereira 
(2005), que toda análise da república brasileira 
deve ter clara que com o seu proclamar não de-
saparecem as formas imperialistas de governar, 
muito menos deve-se assumir postura ingênua 
acreditando que tal república inicia, de fato, com 
um processo social e democrático alavancado 
pelas maiorias excluídas num levante popular. 
Tais percepções recorrem de ingenuidade históri-
ca, pautada, como já referimos, por um processo 
de educação alienante. 

A república brasileira não resultou de um le-
vante popular. Ela foi simplesmente procla-
mada ou decretada. De fato, em quase nada 
interferiu nas abissais desigualdades entre 
as classes sociais. Sendo assim, tornar a re-
pública democrática é um exercício contínuo 
e ainda inacabado na história brasileira, um 
exercício impossível sem uma minuciosa re-
visão de nossos processos formativos. 
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O texto em pauta versa sobre a garantia que 
todos residentes no país são iguais perante 
a lei, sob a premissa da inviolabilidade do di-
reito à vida, à liberdade, à igualdade e à pro-
priedade, garantindo o direito de expressão, 
associação, educação, saúde, segurança, 
escolha laboral, assim como, participação 
na gestão e fiscalização da coisa pública. 

Sob à luz do texto Constituinte e na busca 
por compreender como os princípios repu-
blicanos se fazem presentes de maneira 
concreta nos processos democráticos, en-
contramos em Muller (2008) a distinção de 
alguns subsídios fundantes da democracia. 
Com facilidade, podemos fazer conexões 
com os processos de implementação das 
políticas públicas, buscando responder à 
questão motivadora central deste texto, no 
que tange a possível congruência ou incon-
gruência entre esses elementos.

O primeiro ponto ressaltado pelo autor refe-
re-se à autodeterminação do povo por meio 
da autonomia e da fixação das normas. 
Defende que aqueles legislados sobre uma 
norma comum deveriam ter, eles mesmos, 
o direito de construir essas normas. Nesse 
sentido, a própria democracia representati-
va e o sistema presidencialista com direito a 
veto seriam distorções da democracia repu-
blicana clássica em nome de determinada 
governabilidade. Esses processos perme-
ados de instituições e representantes com 
direitos especiais, suprimem a participação 
e o poder do povo.

Imbricada nesse sistema, a sociedade bra-
sileira carrega uma prática democrática res-
trita a eleger seus representantes e nessa 
ideia encontra-se presente também uma 

concepção de povo estritamente atrelada 
àqueles que votam ou que simplesmente 
habitam determinado território, como preten-
de a sociologia estruturalista de Durkheim 
(SILVEIRA e TRIANA, 2006). 

Nessa ótica a democracia brasileira é exer-
cida a cada dois anos, por uma determinada 
parcela da população, sobre um tema muito 
abrangente que atinge de maneira indireta 
aspectos concretos da vida de todas as pes-
soas (votantes ou não votantes): a escolha 
dos representantes. Sem erros, temos per-
cebido que aqueles que o cidadão escolhe 
para representá-lo, com frequência não o re-
presenta ou até tomam uma direção oposta 
a esta. Portanto, um fictício estado de direito

Como resposta a essa democracia repre-
sentativa que encontra dificuldade em ob-
servar os princípios republicanos, podemos 
pensar em diversos exemplos de democra-
cia participativa iniciados na década de 1970 
em cidades do Espirito Santo, São Paulo e 
Santa Catarina, tendo como ícone as ex-
periências oriundas do Orçamento Partici-
pativo iniciado na cidade de Porto Alegre a 
partir de 1989. Tais processos buscam su-
perar ou romper com a concepção limitada 
de povo, ampliando a zona de governabili-
dade da população e apresentando o grupo 
de cidadãos como quarto poder instituído 
no processo democrático. Certamente, tais 
exemplos, podem ser vistos como luzes 
no fundo do tremendo desencontro abissal 
entre a pesada herança histórica e os belos 
princípios constitucionalmente professados.

Muller (2006), reafirma nosso segundo pres-
suposto afirmando que não podemos com-
preender as incongruências dos processos 
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democráticos em relação aos princípios re-
publicanos fora dos contextos históricos de 
colonização, imperialismo e neoliberalismo 
que ao longo do tempo tornam-se hegemô-
nicos e consolidam inclusive noções de es-
tado, povo e participação popular no Brasil 
e, porque não, na América Latina como de-
monstram com detalhes Galeano (1971) e 
Sposati (2002).  

Contudo, como afirma Muller (2006), a pró-
pria globalização traz em si também a possi-
bilidade de uma nova caracterização positiva 
de povo que emerge a partir de uma consci-
ência internacional, o que chamamos de “re-
torno do ator”. Dessa forma, perante a ideia 
de um povo ativo provocado pela política e 
pela democracia participativa, um povo des-
tinatário enquanto elemento de direito diante 
do Estado  e um povo imputável enquan-
to pertencente a um determinado território 
mundial, o autor afirma ser essa sociedade 
atual a vanguarda de um povo global, movi-
do por uma criticidade internacional com alto 
poder de comunicação em virtude dos meios 
tecnológicos modernos e que por isso, pode 
caminhar a passos muito mais largos contra 
as encobertas tiranias das democracias de 
fachada, em busca de um verdadeiro impe-
rativo popular.

Evidencia-se que uma verdadeira democra-
cia participativa deseja, no fundo, tornar-se 
deliberativa, mas que, como apontam os tex-
tos estudados e a própria prática de observa-
ção que podemos realizar ao longo dos pro-
cessos democráticos vividos até o momento, 
um estado não se remete linearmente, natu-
ralmente e automaticamente a outro. 

É de se perguntar se a herança histórica que 
pesa negativamente nas condições efetivas 
de participação social não está sendo o prin-
cipal impeditivo para que no Brasil possamos 
aproximar-nos de uma democracia efetiva-
mente deliberativa, omitindo a possibilidade 
de sujeitos tornarem-se atores sociais. 

Cohen (1989), embasado nos estudos de 
Habermas (1997), elabora seminal obra so-
bre esse ideal de democracia deliberativa 
apontando para o fato de que ela seria um 
contexto de liberdade entre os deliberantes 
(onde não existem relações formais de domi-
nação hierárquica), justificada (no sentido de 
que as partes devem declarar seus motivos 
para apresentar, apoiar ou criticar propostas) 
e  formalmente igual (no sentido de que os 
procedimentos não podem distinguir os par-
ticipantes), além de substantivamente igual 
(no sentido de que a distribuição existente 
de poder e recursos não determinem suas 
chances de contribuir para a deliberação). 
Por fim, a deliberação ideal busca chegar a 
um consenso racionalmente motivado.
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Ao estudar a democracia hoje, os teóricos po-
líticos não têm alternativa senão discutir a de-
mocracia participativa ou republicana em ter-
mos práticos e a democracia deliberativa em 
termos normativos. No entanto, a resistência 
a esta última permanece forte, especialmente 
entre os teóricos da escolha racional. Na me-
dida em que professam um forte pessimismo 
acerca da possibilidade de ação coletiva, eles 
resistem a reconhecer a existência de um con-
tingente significativo de cidadãos republicanos 
orientados para o interesse público e compro-
metidos a participar, ainda que de modo limita-
do, dos assuntos públicos. (BRESSER PEREI-
RA, 2005, p. 8).



porâneas, muito menos natos das estruturas 
republicanas, seu nascimento e estrutura-
ção ainda se encontram atrelados ao campo 
das políticas públicas e sociais. É por meio 
dessas políticas que, na maior parte dos ca-
sos, se percebe a tentativa de implementa-
ção dos processos de participação popular.

Refletindo sobre essas características ge-
rais dos processos de deliberação popular, 
Bobbio (2012), aponta que o desfecho de 
tais discussões deve trazer como máximas 
dois elementos básicos: a fidelidade que se 
refere à coerência e à viabilidade da ação 
proposta em relação à prática a ser aplica-
da e a univocidade referente ao alto grau de 
abrangência na divulgação das decisões to-
madas. Sem esses dois elementos, afirma 
o autor, torna-se inviável pensar de maneira 
concreta as práticas de participação delibe-
rativa dentro do contexto democrático.

Um elemento de extrema relevância ao re-
fletirmos sobre essa nova forma de gover-
nabilidade, necessária para a transição em 
direção à democracia participativa, é a mu-
dança de escalas na administração dos pro-
cessos democráticos. Parece-nos evidente 
que as diversas constituições do Brasil gra-
dualmente colocaram ênfase na municipali-
zação, subsidiando os governos locais como 
principais atores na gestão da coisa pública 
via participação popular.

A municipalização transferiu, principalmente 
a partir da década de 1990, os principais ser-
viços como saúde e educação fundamental 
para níveis locais. Esse processo para muito 
além de administrativo, representa uma es-

Evidentemente, o desafio que se encontra 
é o de empregar uma nova gestão política 
e pública objetivando estruturar-se uma de-
mocracia participativa e também deliberati-
va e isso implica na emergência de um novo 
cidadão, um cidadão republicano.

Engana-se, como salientado na citação an-
terior, quem pensa que esse cidadão não 
existe; ele não é uma hipótese ou uma de-
manda normativa, pois apesar das tendên-
cias individualistas e conformistas da grande 
massa populacional, o cidadão republicano 
pode ser encontrado em todas as socieda-
des, esteja ele latente ou manifesto. 

Dentro do universo das práticas populares 
deliberativas, encontramos diversos estu-
dos que fundamentam a tomada crítica do 
cidadão republicano participativo na gestão 
da coisa pública (JACOBI, 2011; GOHEN, 
2011). Este é o ator que deve retornar após 
a revisão dos processos formativos e con-
sequente reescrita de nossa própria história! 
Nesse contexto, estudos sobre capital so-
cial, estruturação da esfera pública não 
estatal, processos comunicacionais inter-
grupais, tecnologias sociais e os próprios 
estudos sobre o orçamento participativo, 
desenvolvimento local, entre tantos outros, 
ganham centralidade no sentido de gerarem 
aportes e ferramentas para a estruturação 
efetiva deste cidadão protagonista e desta 
almejada democracia participativa e delibe-
rativa. (AVRITZER, 2003; PUTNAM, 1995; 
BUARQUE, 2008; TEIXEIRA, 2002). 

É importante ainda ressaltar que, na medida 
em que os processos deliberativos não são 
inerentes às formas democráticas contem-
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5. ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 
PARA (NÃO) CONCLUIR

A proposição de municipalização levou, de fato, 
à prefeiturização, ou seja, ao atribuir aos muni-
cípios a responsabilidade pelos serviços sociais 
básicos, as gestões estaduais sentiram-se de-
sobrigadas de carrear recursos para tal finalida-
de, o que se caracterizou como um retrocesso. 
As limitadas condições financeiras das prefeitu-
ras somadas às disposições da lei de respon-
sabilidade fiscal, que limitam a contratação de 
servidores, fator fundamental para a implemen-
tação de políticas sociais, certamente, foram 
consideradas estratégicas para os neoliberais. 
(Sposati, 2013, p. 8)

Evidenciou-se ao longo da reflexão proposta 
neste artigo uma generalizada incongruên-
cia entre os princípios republicanos, a demo-
cracia e as políticas públicas. A democracia, 
assumindo de maneira hegemônica sua for-
ma representativa, encontra dificuldades em 
observar o imperativo republicano do desejo 
da maioria nos diversos aspectos da esfera 
pública, reservando-se e restringindo-se ao 
direito de voto e a escolha de representantes.  

Um dos reflexos concretos dessa fissura 
democrática encontra-se na implementa-

tratégia política e financeira de especializar 
serviços e garantir maiores recursos e auto-
nomia às ações locais, tendo em vista, por 
exemplo, que em dez anos (1988 - 1998) 
os recursos repassados aos municípios su-
biram 197% e a participação destes no PIB 
nacional teve um aumento de 11% para 
17%. (SOUZA, 2004).
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ção de políticas públicas incapazes de se 
estruturarem, na maior parte dos casos, en-
quanto espaços efetivos de deliberação dos 
interesses da maioria. Embasadas em uma 
tradição neoliberal de cunho economicista, 
assim como nas concepções tutelares de ci-
dadania oriundas do sistema representativo, 
tais políticas pecam no discernimento do que 
de fato é primordial ao estado republicano 
democrático: o imperativo princípio da parti-
cipação, principalmente daqueles historica-
mente invisibilizados. 

Essa afirmativa evoca nossas questões ini-
ciais: Em que medida as atuais políticas pú-
blicas se alinham com as práticas democrá-
ticas e os princípios republicanos que regem 
(ou deveriam reger) de maneira geral nossa 
sociedade? Como lidar com a pesada he-
rança histórica que limita radicalmente essa 
compreensão e esse alinhamento?

Conclui-se que as profundas incongruên-
cias presentes entre políticas públicas, os 
princípios republicanos e as formas de fa-
zer democracia no Brasil derivam, em gran-
de parte, de nossa insistente incapacidade 
histórica em romper com as desigualdades 
sociais. Portanto, para construirmos um pró-
digo caminho de congruência entre esses 
três elementos, impõe-se a necessidade de 
compreensão daquilo que impulsiona a ação 
de atores e grupos em direção a esse cam-
po, instigando e promovendo o retorno e o 
fortalecimento de um cidadão republicano 
participativo. 

Toda esta reflexão e esta prática será origina-
riamente equivocada se antes não colocarmos 
atenção especial às ausências históricas pro-



movidas sobre a maioria excluída e sobre a 
verdadeira função dos processos formativos/
educativo em vista à consolidação de mode-
los mais participativos de democracia e de 
construção das políticas públicas.
  
De fato, só haverá a desejada congruência 
quando efetivamente migrarmos de um mo-
delo democrático deliberativo em direção 
a um modelo democrático participativo de 
gestão da coisa pública, avançando subs-
tancialmente na construção da república. 

Esses, ao nosso entender, são alguns dos 
elementos essenciais para uma compreen-
são geral dos desafios do Brasil hoje.
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PROJETO LER: HÁ QUASE 20 ANOS PRO-
MOVENDO POLÍTICAS PÚBLICAS POR 
MEIO DA LEITURA
Edilaine Vieira

O Projeto Ler existe há quase 20 anos, graças à parceria entre as Universidades locais, os pro-
fessores, as escolas participantes, os alunos e a Comunidade Escolar, além da Empresa Privada 
(Grupo Editorial Sinos). Este artigo menciona rapidamente alguns dos feitos das quase duas dé-
cadas de pesquisas, citando alguns dados, fatos, além de nomes importantes, desde o início, da 
ideia, até a execução, provando que é possível fazer muito com pouco investimento, sem ficarmos 
esperando dos órgãos competentes, mas com o engajamento próprio, por meio de parcerias sem 
fins lucrativos, pelas quais a sociedade ganha. Tais políticas públicas são possíveis e resolvemos 
compartilhar este caso de sucesso, por entendermos que essa também é uma partilha em Pasto-
ral, uma vez que une leitura e escrita a preço de custo. Também trouxemos esta iniciativa aqui para 
mostrar que o tema da Campanha da Fraternidade 2019 está sendo trabalhado há mais tempo, 
não só neste ano, em pequenos municípios do interior do Rio Grande do Sul e na movimentada 
região metropolitana de Porto Alegre. Apesar do recorte aqui trazido, sabemos que ainda há muito 
a desbravar com relação às políticas públicas que envolvam a ampliação gratuita do acesso às 
discussões sobre ler e escrever. Apesar dos desafios, estamos unidos e atentos, dispostos a ten-
tar. O trabalho traz um exemplo, cuja proposta é unir uma ação de cidadania às práticas docentes 
já existentes, porém, isoladas. Partindo do texto-base da Campanha da Fraternidade 2019 e das 
recomendações da Associação Nacional das Escolas Católicas (ANEC), sobretudo com o emba-
samento nos documentos públicos disponibilizados pela Igreja Católica, como o Laudato Si (Papa 
Francisco, 2015), com vistas às alternativas possíveis para as melhorias em nossa Casa Comum.

Palavras -Chave: leitura; escrita; fascículos; políticas públicas. 

1  Professora na Educação Básica no Colégio Santa Catarina/ Novo Hamburgo- RS. Contato: edilaine.nh@gmail. 
com
/http://lattes.cnpq.br/7385721779493141/ Pesquisadora e Pós-Dou- toranda em Indústria Criativa na Universi-
dade Feevale. Doutora em Letras. Mestre em Educação)
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Nós, do Colégio Santa Catarina (CSC), 
uma escola comunitária, no estado do 
Rio Grande do Sul, de Novo Hamburgo, 
orgulhamo-nos de termos participado 
desde o início, das amarras e das con-
versas prévias sobre um projeto que 
orientaria os professores a trabalharem 
a leitura em sala de aula. Essa temática 
está presente no nosso Projeto Político 
Pedagógico Pastoral (PPPP). A nos-
sa mantenedora, a Associação e Con-
gregação das Irmãs de Santa Catarina 
(ACSC), baseia-se nos ensinamentos de 
Santa Catarina, nossa padroeira, e de 
Madre Regina, com seu Carisma (termo 
usado para determinar seu exemplo, a 
partir de sua frase “Como Deus Quer...”, 
já que era uma menina bonita, rica e que 
aceitou deixar a boa vida que tinha para 
dedicar-se aos pobres e enfermos). As-
sim, engajados na ideia de promover a 
leitura e a escrita, nos unimos aos ide-
alizadores do Projeto Ler, que iniciaram 
o debate e instauraram algumas discus-
sões, à espera de instituições e escolas 
parceiras. Desde 2003, seguindo as di-
retrizes do Papa Francisco e da ANEC 
de popularizarmos a democratização do 
ensino e promovermos debates acerca 
da importância do envolvimento das fa-
mílias e da sociedade no ato de educar, 
resolvemos seguir o exemplo de Jesus e 
dar o primeiro passo. 

Abraçamos a ideia. Participamos das 
capacitações trimestrais, ocorridas anu-
almente, junto com alguns dos profes-
sores da nossa escola, nas oficinas, pa-
lestras e encontros, que contavam com 

educadores de vários municípios da re-
gião. Compartilhamos dúvidas, anseios, 
conquistas, propostas pedagógicas de 
leitura e de escrita. Para dar mais qua-
lidade ao trabalho desenvolvido, havia 
atividade de extensão e grupos de es-
tudos. Promovemos debates e discus-
sões teóricas aprofundadas, no campo 
das pesquisas acerca da escrita, leitura 
e escrituras, das quais ainda participam 
docentes de diversos municípios, sendo 
que o Colégio Santa Catarina represen-
tava, na época, a cidade de novo Ham-
burgo junto à Universidade Feevale, au-
tora da iniciativa. Os encontros ocorriam 
mensalmente e havia discussões pre-
senciais ou virtuais (no Ambiente Virtual 
de Aprendizagem – Virtuale).

Sempre houve extenso e intenso tra-
balho para coleta e seleção de textos 
que compõem os fascículos trimestrais 
do Projeto Ler, além de momentos para 
aprendizagem de técnicas de aplicabili-
dade ou de discussão dos temas e as-
suntos propostos. O trabalho do proje-
to, portanto, prevê a publicação de três 
fascículos ao ano, com textos literários 
cedidos por escritores. Esses fascículos 
são adquiridos a preço de custo por Se-
cretarias Municipais de Educação, es-
colas estaduais e particulares as quais 
distribuem os fascículos gratuitamente 
aos alunos. As instituições de ensino 
superior, por sua vez, oferecem oficinas 
de capacitação para os professores par-
ticipantes do projeto, promovendo a for-
mação continuada. 

O PROJETO LER NO CSC E NA COMU-
NIDADE

1. SOBRE AS POLÍTICAS PÚBLICAS
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No final de cada ano, sempre era orga-
nizada uma grande exposição de mate-
riais produzidos pelos alunos ao longo 
do período letivo. Antes, também foram 
realizados concursos de textos produzi-
dos pelos discentes envolvidos no proje-
to (contos e poemas). A cada cerimônia 
de encerramento, foram premiados os 
alunos vencedores, seus professores e 
escola a fim de valorizar o trabalho rea-
lizado na instituição como um todo. Os 
textos vencedores eram publicados no 
Jornal NH, do Grupo Editorial Sinos, de 
modo que os alunos se sentissem valori-
zados e motivados a sempre escreverem 
mais (e melhor). Também o empenho do 
corpo docente foi, com isso, valorizado. 

Com a evolução e o amadurecimento 
do projeto, criou-se um BLOG para re-
gistro pedagógico e para a publicação 
dos materiais divulgados e apresentados 
aos professores em cada encontro, além 
da explanação sobre o que ocorreu em 
cada turma/escola/nível. No ano passado 
(2018), houve uma festa de encerramen-
to que possibilitou maior e melhor inte-
gração entre os participantes.

O objetivo do projeto ainda é incentivar o 
gosto pela leitura de textos literários em 
alunos de Ensino Fundamental. Isso ne-
cessita da capacitação dos professores 
que desenvolveriam adequadamente as 
atividades, fugindo das abordagens tra-
dicionais e, muitas vezes, sem sentido 
da literatura. Surgido como uma neces-
sidade proposta e imposta pela comu-
nidade hamburguense, o Projeto Ler... 
(que antes era chamado de Ler é Saber) 

destinou-se ao abrandamento do péssimo 
quadro leitor (baixos índices de leitura) e à 
contribuição para a formação de leitores. 

Considerando a escassez de livros e de 
material de leitura nas escolas, o proje-
to possibilita a minimização desse pro-
blema. A circulação dos textos literários 
nos lares dos alunos tem um grande 
efeito multiplicador, porque estabelece 
uma rede de troca entre os membros do 
núcleo familiar, promove o gosto pela 
leitura e fortalece as relações afetivas. 
Os Workshops com os professores são 
essenciais, pois neles são abordadas 
as teorias que fundamentam os prin-
cípios das atividades com leitura, em 
especial, a construção de sentido em 
textos literários de diferentes gêneros. 
A importância de tal abordagem, es-
miuçada pelos professores ministrantes 
dos encontros, tem sido reiterada pelos 
participantes, que sempre destacam a 
sua efetiva contribuição.

Muitos desses professores não estão 
matriculados como alunos em institui-
ções de ensino. Assim, os workshops 
constituem a única modalidade de for-
mação continuada, sendo que isso está 
de acordo com os Parâmetros Curricu-
lares Nacionais (PCNs). O projeto leva, 
ainda, ao desenvolvimento da produção 
textual, pois os alunos são encorajados 
a produzir seus próprios textos com vis-
tas à autoria literária e à escritura.

Como professoras participantes das ofi-
cinas, membras do grupo de estudos 
e pesquisadoras da leitura, percebe-
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mos que a iniciativa é pioneira, tem sido 
fonte de estudos; divulgada em seminá-
rios, congressos, feiras de extensão, ou-
tras instituições e na mídia. Servindo de 
exemplo às demais instituições e empre-
sas, pois mostra que boas ideias podem 
ser executadas quando simples ações 
são postas em prática. Sempre se es-
perou que o projeto contribuísse para a 
elevação da qualidade do trabalho com 
leitura nas escolas participantes, ou seja, 
que o professor percebesse seu papel na 
formação de leitores e que se tornasse 
também um leitor mais crítico e apto a 
planejar atividades que contemplem a 
leitura crítica por parte dos alunos a fim 
de que exerçam sua cidadania. 

Urge destacar que os textos e as ativi-
dades produzidas em sala de aula pelos 
alunos cresceram em termos de qualida-
de, de modo que é evidente o avanço no 
desenvolvimento da linguagem e da cria-
tividade. Alguns discentes tiveram suas 
produções publicadas no Jornal NH, em 
outros sites e no blog do programa. Além 
disso, alguns desses alunos vieram às 
Universidades para dar seu relato de ex-
periência, o que se torna imprescindível 
para a diária validação do projeto. Assim, 
há provas concretas de que a leitura do 
fascículo se torna prazerosa para o alu-
no, que pode, por meio dele, vivenciar 
outras realidades distintas das suas. 
Nesse sentido, um desafio que tem sur-
gido é realizar mais diagnósticos iniciais 
da leitura para efetivar um acompanha-
mento e um registro da progressão, da 
melhora ou não, do nível de competência 
leitora/escrita dos alunos e dos professo-
res envolvidos.

Nos nove anos iniciais do projeto, a ava-
liação valeu-se de um instrumento que 
privilegiava uma perspectiva quantitati-
va. No início do nono (9º) ano, criou-se 
um grupo de estudos que trouxe uma 
proposta de acompanhamento de amos-
tragem, que resultou em um livro, em 
contraponto ao concurso que ocorria ao 
final de cada ano. Como essa escolha 
privilegiava poucos alunos, optou-se 
por um encerramento festivo que envol-
veu mais cidades, escolas, professores 
e alunos. A festa final contou com mais 
de mil pessoas que participaram de 25 
oficinas oferecidas pelas Secretarias de 
Educação e pelas Universidades. 

“Ler” e “escrever” dão acesso ao direi-
to garantido da Literatura, chegando por 
meio dessa união o mais próximo pos-
sível da Escritura. Lemos e escrevemos 
porque as palavras flutuam e escoam, 
de acordo com Bauman (2011, pág. 54), 
têm cheiro... são líquidas, uma vez que o 
conceito do autor referido leva a crer que 
estamos em uma sociedade efêmera, 
onde nada é feito para durar muito tem-
po. Mas não por isso ficam fracas, são 
falsas, porque andam armadas, cheias 
de desejo. É preciso ter cuidado com 
elas! A linguagem faz barulho, é possí-
vel ouvir seu rumor. É o rumor da língua 
que nos fascina! O som do Projeto Ler... 
já pode ser ouvido em várias cidades da 
Região e nossa escola se orgulha muito 
de poder ter feito (e ainda fazer!!!) par-
te desses ruídos, trabalhando com os 
fascículos desde a Educação Infantil e 

2.  AS PALAVRAS TÊM VIDA
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Currículo Integral ao Ensino Médio e Ma-
gistério (Curso Normal). Basta olhar as 
fotos e conferir, no anexo, um exemplo 
de projeto que já fora aplicado no “San-
ta”, dentre tantos desenvolvidos na nos-
sa escola.

Pode a língua rumorejar? Parece que 
sim, quando incita à Escritura. Mas esse 
rumor forma uma utopia, como se fosse 
uma música sem sentido, esperando ser 
ampliada, até formar uma imensa trama 
sonora, como um barulho daquilo que 
está funcionando, bem ou mal, mas fun-
cionando. Só o fato de pensar com ca-
rinho a Literatura (não pensar sobre a 
literatura, mas pensá-la, in loco, de den-
tro e de perto, como dizem os bons an-
tropólogos), já é um meio de Dar a Ler, 
o que para Larrosa (2004, pág 110) é 
muito diferente e menos pretensioso do 
que LER algo, ou mais complexo do que 
apenas decodificar. Foi bom ter herdado 
o pessimismo shopenhaueriano (Shope-
nhauer, 2000) de não ter a pretensão de 
fazer uso das coisas... Esse é o papel de 
projetos de incentivo à leitura, como o Pro-
jeto Ler: capacitar e orientar os professo-
res, mediadores em potencial de todo esse 
processo junto aos educandos nas esco-
las, mostrando que, de vez em quando, é 
possível não apenas usarmos a leitura e a 
literatura, mas sermos usados por elas, já 
que as palavras têm força e vida própria 
quando permitimos que a linguagem inte-
raja na sociedade por meio de nós.

A literatura, especialmente se abordada 
pelo professor em suas aulas, permite 
uma abrangente relação com a realida-
de. No entanto, se abordada de forma 

mecânica com foco em autores, datas e 
simples resumos, em muitos casos, essa 
literatura perde o seu status, ou seja, o 
estímulo desafiador perde seu valor, so-
brando poucos resquícios para que o 
texto literário seja um meio libertador. O 
trabalho com o fascículo em sala de aula 
exige do professor uma readequação 
da sua forma de pensar e desenvolver 
o ensino da literatura. Uma vez que o 
aluno entra em contato com o fascícu-
lo, abrem-se leques importantes na vida 
desse discente que busca ali uma forma 
de identificação pessoal. Para que isso 
aconteça, esses alunos precisam desen-
volver uma identificação pessoal para 
que aquilo que essa leitura desenvolvida 
dentro da sala de aula faça, de alguma 
forma, sentido. O trabalho com a literatu-
ra se torna de fato desafiador, pois, mui-
tos alunos, em nenhum outro momento, 
tiveram contato com o mundo literário. 
É nesse ponto que entra a importância 
do professor que será o mediador entre 
essa leitura e o universo do discente, fa-
zendo com que o processo tenha senti-
do de forma natural, permitindo o desen-
volvimento gradual do estudante. 

Em tempos de remodelação das leis, da 
Lei de Diretrizes e Bases (LDB), dos Pa-
râmetros Curriculares Nacionais (PCNs) 
e das discussões acerca da Base Nacio-
nal Curricular Comum (BNCC), em épo-
ca de Fake News, de guerras políticas, 
de milícias, digitais ou não, nunca acre-
ditei tanto no poder e na importância da 
leitura e da escrita quanto agora. Jesus, 
o Mestre dos Mestres, ensinava com coi-
sas simples, no dia a dia. Deixou o seu 
legado para que pudéssemos fazer aos 
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outros o mesmo que desejássemos que 
fizessem a nós. Viver em Pastoral é isso. 
O “Santa” acredita nisso. Acreditamos no 
Projeto Ler há quase 20 anos. Mesmo 
que tenhamos dado uma pausa na nossa 
relação direta com a pesquisa, estamos 
conectados nas Universidades ligadas ao 
Ler, sobretudo à Universidade do Vale do 
Rio dos Sinos (Unisinos) e às Faculdades 
Integradas de Taquara (Faccat), atual-
mente. Acompanhamos as pesquisas e 
publicações que estão sendo feitas e as 
notícias no Jornal NH, sob o olhar atento 
do Diretor de Relações com a Comuni-
dade, Sr. Miguel Schmitz. Pretendemos, 
em breve, retomar a inserção e aplicação 
da leitura dos fascículos, em homenagem 
à brilhante ideia do promotor de justiça 
aposentado, Sr. Ivar Hartmann. Reco-
mendamos que mais escolas acessem o 
blog e se deliciem com as propostas in-
tertextuais gratuitas, com os textos, com 
as biografias dos autores que ali estão e 
com as possíveis atividades. Sugerimos 
que os interessados tenham acesso aos 
materiais e aos fascículos. Para maiores 
informações, recomendamos o contato 
com o Grupo Editorial Sinos (GES). 

Fica aqui a nossa justa homenagem em 
forma de gratidão pelo tempo que estive-
mos juntos ao projeto. No “Santa”, cre-
mos que uma escola em Pastoral é isso: é 
compartilhar, agregar, reconhecer, dividir 
e aprendermos, juntos, na caminhada da 
educação. Uma escola em Pastoral une 
forças e não mede esforços para seguir o 
exemplo de Cristo. Precisamos ensinar e 
orientar o jovem cristão a ler e a escrever 
a sua própria história, sendo protagonista 
da própria aprendizagem, mas tudo isso 
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fica mais divertido quando é feito coleti-
vamente, de modo compartilhado, talvez 
o maior desafio do Laudato Si: cuidar do 
planeta, a partir do sentir, imaginar, fazer 
e compartilhar. Conforme o Papa Fran-
cisco, somente isso poderá mobilizar a 
comunidade, sensibilizando a todos para 
uma efetiva mudança.
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Debates com os professores e musicalização de poemas.

Exposições dos trabalhos dos alunos, releituras, seleção dos materiais (profes).

Os alunos lendo materiais impressos e digitais, na biblioteca.
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RESUMO

A tematica das Políticas Públicas é tema recorrente na sociedade de hoje, especialmente das 
pessoas que se deixam sensiblizar pelo bem comum, seja a partir da fé ou dos valores humani-
tários. Assim, neste texto, o relato de uma experiência que envolve alunos, professores e toda a 
comunidade escolar no intuito de conscientizar e , através da participação, garantir o exercício da 
cidadania.
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 A EXPERIÊNCIA

Inicialmente, foram apresentados os 
principais conceitos do tema “políticas 
públicas”, como se constituem, diferença 
entre política de governo e política de Es-
tado, sempre citando exemplos concre-
tos e conhecidos dos estudantes como 
o SUS, sistema de cotas em universi-
dades, entre outros apontados por eles 
mesmos ou exemplificados pelos agentes 
de pastoral. Foi necessário esclarecer a 
diferença entre as políticas públicas que 
são ações governamentais e as ações de 
ONGs e outras associações civis.

Após esclarecidas as dúvidas, também 
foi questionada a relação do tema com o 
tempo quaresmal, pergunta que surpre-
endia os estudantes. Depois de explica-
ções mais técnicas, entender a relação 
entre vida cristã e cidadania foi também 
muito importante e gerou uma reflexão 
importante para os estudantes. Retomou-
se a base da Doutrina Social da Igreja que 
se fundamenta no projeto de Deus para a 
humanidade que é a salvação.

A conjuntura política do Brasil bem como a 
insipiência por parte de uma grande maioria, 
dos processos de administração pública e do 
papel do cidadão na política foram elemen-
tos que elevaram o patamar de importância 
do tema da CF 2019 na realidade escolar. 
Viu-se neste, a oportunidade de despertar 
maior consciência da responsabilidade pes-
soal na administração pública, a começar 
pelo bairro. A primeira tarefa seria provocar a 
visão para a realidade próxima e as possibi-
lidades de mudança.

Assim, realizou-se um trabalho mais efetivo 
a partir do tema da CF 2019, oferecendo a 
oportunidade de reflexão e ação. Enquanto 
“gestão de problemas e das demandas co-
letivas, por meio de metodologias e tomadas 
de decisões, que visam, com base no plane-
jamento político, atingir os objetivos e metas 
estabelecidas” (DIAS, MATOS, 2012, p. 14), 
as políticas públicas atingem diretamente a 
vida do cidadão. Este, porém, nem sempre 
se apropria desse conceito e acaba por des-
conhecer a possibilidade de sua participa-
ção nas tomadas de decisões, bem como na 
fiscalização da efetivação de tais decisões.

Dessa forma, a atividade desenvolvida 
buscou apresentar conceitos, possibilitan-
do compreender o que é e quais são os 
ciclos das políticas públicas. A partir dos 
conceitos, procurou-se conscientizar acer-
ca da possibilidade e importância de parti-
cipação de cada pessoa nos ciclos de po-
líticas públicas, senão de forma ativa, ao 
menos acompanhando e fiscalizando tais 
processos. A relação entre o tema e a fé 
cristã também foram abordados, apresen-

1. INTRODUÇÃO tando a fundamentação básica da Doutri-
na Social da Igreja. Para isso, serviu-se do 
DoCat, visto que sua linguagem seria mais 
apropriada para a faixa etária, e outros do-
cumentos da Igreja. Além das discussões 
em sala de aula, o trabalho possibilitou 
uma inserção em esfera pública de identifi-
cação de demandas e constituição de pro-
jetos a serem iniciados ou implementados 
no bairro além de um ensaio, na própria 
unidade educacional, de participação polí-
tica via enquete online.
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Entre reflexões, esclarecimentos e con-
ceitos, a equipe da pastoral sugeriu 
uma prática: cada turma foi dividida em 
equipes para que pudesse pensar nas 
necessidades do bairro em que está 
localizada a escola e propor melhorias. 
Das seis turmas que participaram da ati-
vidade, apenas uma se mostrou um tan-
to alienada, mas com alguns educandos 
bem presentes. Muitas das propostas 
se repetiram, mostrando que era real-
mente uma necessidade real do bairro. 
Entre elas, podemos citar: melhorar cal-
çamento para pedestres, mais sinaleiros 
em alguns pontos de bastante fluxo em 
horários de pico, cuidados para animais 
abandonados nas ruas, para moradores 
de ruas e também para drogados. Tam-
bém se repetiu a melhoria de escolas 
públicas e ampliação do apoio ao espor-
te para jovens.

As propostas foram recolhidas e colo-
cadas no portal da rede educativa. Foi 
escrita uma notícia e nela havia um link 
para a votação das propostas que real-
mente correspondessem à necessidade 
do bairro. Foi divulgado que os estudan-
tes votassem e também convidassem  
interessados em fazer contato com a 
equipe de Pastoral Escolar para melhor 
organizar as propostas a serem levadas 
para a regional da prefeitura que se lo-
caliza ao lado da escola.

Coincidentemente, na semana seguinte, 
estava marcada uma reunião na mesma 
regional para participação da comunida-
de local discutir melhorias no bairro da 
escola e nos bairros vizinhos. A propos-
ta fazia parte do projeto da prefeitura 

local chamado “Fala Curitiba”. “O Pro-
grama Fala Curitiba tem como objetivo 
principal aproximar você da Prefeitura, 
criando um canal de comunicação para 
ouvir as principais demandas de todos 
os bairros da cidade” . Assim, foi conve-
niente que os estudantes que se dispu-
nham participassem daquele momento 
apresentando as propostas construídas 
nos grupos.

A adesão na consulta via site foi abai-
xo do esperado, com a participação de 
30% dos educandos. O professor de 
matemática aproveitou para fazer uma 
relação dessa atividade com estatísti-
ca, que estava sendo trabalhada com 
as turmas da 2a série do Ensino Médio, 
o que valorizou ainda mais o trabalho 
da Pastoral Escolar e despertou maior 
interesse por parte dos estudantes.

Apresentaram-se alguns voluntários 
para a tarefa de representar a escola na 
reunião do “Fala Curitiba”. Por questões 
de agenda, dois jovens apenas ficaram 
encarregados de participar em nome da 
escola e de relatar sua experiência para 
os demais. Abaixo temos o texto da jo-
vem que participou da reunião:

Bom, vou falar um pouco da minha experiência 
participando do Fala Curitiba, que só para con-
textualizar, é basicamente um projeto no qual os 
moradores indicam os problemas da região, e 
depois dessa fase de discussão das prioridades 
de cada bairro, as propostas são encaminhadas 
para uma validação e por fim são escolhidas 50 
prioridades que serão postas em prática.
Foi feito um trabalho com o Ensino Médio, no 

49



ANO 4 - 2019 - Nº 6 ISNN 2525-8230

Embora a participação dos estudantes no 
momento da intervenção da equipe de 
Pastoral Escolar tenha sido supreenden-
temente positiva, a participação ativa nas 
tomadas de decisões na esfera pública 
ainda não é uma realidade. A participação 
de 30% estudantes na enquete e apenas 
os  quatro que se interessaram em levar 
adiante a proposta mostraram que ainda é 
necessário realizar um longo caminho de 
conscientização com os estudantes.

O tema política desperta o interesse dos 
estudantes, mas esse interesse nem 
sempre os leva a sair do comodismo. Tal-
vez o desconhecimento dos processos e 
das possibilidades de participação sejam 
fatores que interfiram consideravelmen-

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A experiência da estudante foi bastan-
te positiva, pois gerou maior consci-
ência da importância da participação. 
Além disso, a percepção de que existem 
pessoas que se importam e participam 
das tomadas de decisões surpreendeu 
a estudante. Como outros, esta acredi-
tava que “ninguém liga” e que não vale o 
esforço, pois tais canais de participação 
são inúteis. Ver a reunião com pessoas, a 

qual foi discutido um pouco sobre o tema da 
Campanha da Fraternidade desse ano: “Frater-
nidade e políticas públicas”, com um destaque 
na parte de políticas públicas.
Cada turma foi dividida em grupos, que tiveram 
que pensar a respeito dos problemas de Santa 
(Felicidade) e região, e o que poderia ser feito, 
ou seja, escrever algumas políticas públicas, 
que foram colocadas no site, teve a votação e 
foram escolhidas as prioridades, para serem le-
vadas no Fala Curitiba.
Agora sobre a minha experiência... Sincera-
mente, eu imaginei que não iria ter quase nin-
guém na reunião, que foi ali na Rua da Cidada-
nia, mas tinha bastante gente, e isso me deixou 
feliz, por saber que têm pessoas que se impor-
tam com o coletivo e vão lá para tentar benefi-
ciar a comunidade.
E a respeito das propostas que eu fui levar, re-
presentando os alunos do médio, nem precisei 
falar, porque elas já estavam em pauta, ou seja, 
as sugestões de políticas públicas foram muito 
boas e condizentes com as necessidades do 
bairro e de seus moradores.
E se nós conseguimos identificar os problemas, 
fica mais fácil correr atrás das soluções, então 
estamos no caminho certo.

Obrigada.

ponto de não caber no local, todas prontas 
a apresentar as necessidades do bairro, 
superando a simples espera de que algum 
responsável decida e realize, fez refletir 
sobre o papel de cada cidadão.

O projeto ainda está em andamento. O 
próximo passo será aprofundar a partilha 
da experiência, chamando a atenção dos 
demais educandos para assumirem seu 
papel. A continuidade implicará na leitu-
ra da Palavra de Deus, contemplando 
em Maria a mulher que toma decisão e 
age para depois cada um construir seu 
próprio projeto de vida, considerando 
sua realização pessoal e seu papel so-
cial, tendo em vista o plano de Deus para 
cada pessoa – a felicidade.
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te. Entretanto, o que se constatou é que 
diante da oportunidade, houve poucos re-
almente interessados.

A constatação feita supõe ser reflexo da 
realidade em que se vive no Brasil, de cer-
ta imaturidade cidadã, por assim dizer, ou 
mesmo o descrédito das instituições públi-
cas. Esta iniciativa apenas dá os primeiros 
passos para maior conscientização. A par-
tir dela, percebeu-se um longo caminho a 
percorrer, abrindo possibilidades para um 
trabalho continuado.
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A ESCASSEZ DE VOCAÇÃO ATRELADA 
AO CONTEXTO FAMILIAR E À FALTA DE 
INCENTIVO E MOTIVAÇÃO DOS SACER-
DOTES 

RESUMO

Matheus Conceição Santos

Este artigo tem como objetivo primordial explicitar o conhecimento acerca da Pastoral Vocacional, 
de maneira que, por meio do desenvolvimento tecnológico do mundo secular e temporal no qual 
vivemos, torna-se cada vez mais difícil a evangelização da juventude, visto que, a família contem-
porânea busca saciar prazeres e alegrias em ídolos, de modo a afastar-se dos princípios cristãos. 
Entretanto, é perceptível também, a falta de atenção e estímulo provenientes dos sacerdotes,  pre-
ponderantes em todas as nuances da trajetória vocacional.
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O Espírito do Senhor está sobre a totalidade 
do povo de Deus, que é constituído como povo 
consagrado a Deus e por Deus enviado para o 
anúncio do Evangelho que salva. Os membros 
de Deus estão inebriados e assinalados pelo Es-
pírito, e chamados à santidade. (PDV, 1992, p.51)

O presente artigo tem como objetivo pri-
mordial apresentar a pastoral cujo intuito 
é cuidar passo a passo das vocações, de 
acordo com o contexto hodierno.

Diante do cenário atual exposto no mun-
do secular e temporal no qual vivemos, 
visamos uma sociedade corrompida que, 
de uma parcela  que perdeu o sentido do 
que seja ter moral ou ser de boa índole, 
por desvirtuar-se, na maioria dos casos, 
do conceito de família tradicional, segun-
do Battista Mondini: “o homem de nosso 
século tornou-se escravo dos próprios 
instintos: egoísmo, prazer, inveja, sen-
sualidade, mentira, avidez, fraude; recor-
re a qualquer meio para satisfazer suas 
múltiplas paixões.” Assim, aos poucos, o 
homem perdeu seus princípios, porém, a 
Igreja sempre retrucou, foi de encontro, 
tentou suprimir essas ideologias e posi-
cionou-se de modo negativo, não permi-
tindo que a sociedade seja aprisionada 
por ideologias que não correspondam 
aos  desígnios de Jesus.

Segundo os documentos e a doutrina da 
Igreja Católica Apostólica Romana, é por 
meio do batismo que também nos torna-
mos integrante dessa missão, da luta por 
uma sociedade melhor, cujo resultado é 
uma base familiar estruturada e, conse-
quentemente, equilibrada para perpas-
sar as ideologias que corroboram com os 
ensinamentos de Jesus. Essa iniciativa é 
por meio do pastoreio dos sacerdotes, 
os quais devem ter, sobretudo, seu amor 
pelo serviço da Igreja, ser missionário 
por essência e portador do zelo para com 

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS o servir, do mesmo modo que Deus nos 
pede no Canto evangélico do Benedictus: 
“sirvamos ao Senhor em justiça e em san-
tidade enquanto perdurarem nossos dias”.

Dessa maneira, nossa consciência como 
cristãos deve ser dotada do amor pelo 
servir, a saber, que nossa felicidade só 
será permanente respondendo ao cha-
mado do Criador, na missão e na voca-
ção que nos convidar. Para isso, tem-se 
a pastoral que proporciona tal atenção, 
auxílio e cuidado para com as vocações, 
ajudando os vocacionados a se encon-
trarem diante de Deus, do mundo e co-
nhecendo primeiro a si próprio: a Pastoral 
Vocacional, esta ajuda a trilhar o cami-
nho em busca da santidade, mas tendo 
a capacidade do entendimento que, pri-
mordialmente, deve ser humana e não 
sonhar com uma santidade que esteja 
distante, mas tomar os bons exemplos, 
as Bem-Aventuranças de Cristo como 
fundamento e espelho. À vista disso, a 
Santidade é a primeira vocação a que 
somos convidados. O chamado à san-
tidade é individual, contudo, existe uma 
vocação específica para cada pessoa, a 
exemplo do chamamento que Cristo fez 
aos apóstolos, cada um esteja aberto e 
disposto a ser imbuído pelo Espírito San-
to, como é citado na exortação apostóli-
ca Pastoris Dabo Vobis:
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2. REFERENCIAL TEÓRICO

Destarte, é de vital importância que cada 
indivíduo busque, com generosidade, 
assumir a vocação específica que Cristo 
escolheu para nós e assim, nos tornare-
mos santos, segundo sua vontade e vi-
veremos o amor misericordioso que nos 
salva e nos fortalece.

Outrossim, para que ocorra um melhor 
trabalho da pastoral, no que diz respei-
to à vocação, faz-se necessário que haja 
todo um processo gradativo de caminho 
na Igreja, com ajuda do sacerdote, do 
catequista e, sobretudo, da “família que 
continua sendo base: igreja doméstica”. 
Porém, como na maioria dos âmbitos so-
ciais, há lacunas a serem preenchidas, 
havendo um consenso e um desejo de 
todos, principalmente, do sacerdote que 
deve ser o articulador e orientador do seu 
rebanho, em diversas idades, mas, espe-
cialmente, os jovens, sendo “a juventude 
um setor que não merece apenas aten-
ção, mas prioridade” e, infelizmente, a 
maioria dos sacerdotes não estão a mo-
tivar, nem orientar os jovens para com 
suas vocações, sendo o padre “como ne-
nhum outro, o homem do povo, porque 
é o homem de Deus; é o homem de to-
dos” no qual deve sempre querer e estar 
disposto a tornar um mundo melhor, uma 
sociedade em prol do bem comum, aju-
dar uma família quanto ao respeito mútuo 
e, para que, a Luz do Evangelho entre no 
coração de cada membro, como está pre-
sente no catecismo da Igreja Católica, no 
quarto mandamento “honra teu pai e tua 
mãe!”, por meio do qual podemos com-
preender também, respeitem o próximo e 
o ame, como Cristo nos pede “amai-vos 
uns aos outros como eu vos amei”.

Com efeito, a Pastoral Vocacional tem por 
objetivo, por meio de seus integrantes, des-
pertar, motivar, encaminhar e acompanhar 
aqueles que amam a Cristo e sua Igreja, e 
estão dispostos a servi-la não só com sim-
plicidade, mas também com generosidade, 
possibilitando-nos enxergar o mundo e posi-
cionarmo-nos de modo que possamos levar 
Deus às pessoas e que, com maturidade e 
discernimento, responder sim ao chamado 
que Ele nos faz, e respondendo, possamos 
ser “Sal da Terra e Luz do Mundo” (Mt 5,13). 
Segundo São João Paulo II: “a Pastoral Vo-
cacional é uma dimensão conatural e essen-
cial para a vida da Igreja”.

De início, faz-se necessário compreen-
dermos o significado da palavra pasto-
ral, a mesma deriva da palavra pastor, 
que provém do latim, que tem o mesmo 
sentido do português atual. Assim, o sen-
tido prático da palavra “é atividade pela 
qual a Igreja Católica no mundo realiza 
as suas missões, que consistem, prima-
riamente, em dar continuidade à ação 
de Jesus Cristo”. Desse modo, pode-se 
dizer que a Pastoral Vocacional foi fun-
dada pelo Sumo-Pastor e Mestre, Jesus 
Cristo, o qual convida seus discípulos e 
apóstolos e os prepara para a missão 
transmitida até hoje a cada um de nós.

Logo, enquanto autênticos filhos de 
Deus, por meio do batismo, todos nós 
somos chamados a viver uma vocação: 
à santidade; mas também uma vocação 
específica. Assim, a CNBB cria as diretri-
zes da formação sacerdotal dos futuros 
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Com efeito, os integrantes da Igreja, o 
povo de Deus, que é o Corpo Místico de 
Cristo, têm como papel de cristãos aju-
dar a todos a discernirem sua vocação, 
contribuindo direta ou indiretamente com 
a Pastoral Vocacional. Tendo em vista o 
amor de Cristo por nós, somos chama-
dos a amar os irmãos e trabalhar em mú-
tua união para que, persuadidos do Espí-
rito Santo, ele conduza-nos à promoção 
e animação das vocações para a Santa 
Mãe Igreja.

presbíteros do Brasil e nelas estão con-
tidas as instruções para a Pastoral Voca-
cional, que é responsável por - desper-
tar, discernir, cultivar e acompanhar as 
vocações - ela e todo o povo de Deus, 
desde a sua até a comunidade paroquial 
e familiar,  as comissões responsáveis 
nacionalmente, regionalmente e por dio-
cese, com o bispo, sendo primeiro pas-
tor; os presbíteros, dando testemunhos 
vivos de fidelidade e felicidade e até 
mesmo os seminaristas, uma vez que, 
ao ingressarem no seminário recebem 
formação presbiteral e tornam-se, tam-
bém,  promotores vocacionais, todos de-
signados e incumbidos de tal função e 
imbuídos à Luz do Espírito Santo.

A Pastoral Vocacional acompanha cui-
dadosamente todos aqueles que o Se-
nhor chama a segui-lo na sua Igreja, 
tendo em vista os objetivos de ajudar, 
favorecer e discernir os jovens às suas 
vocações. À vista disso, a pastoral aju-
da os jovens no processo desde o des-
pertar para a vocação humana, cristã e 
eclesial a perceber o chamado feito por 
Deus e como os transmite: “Auxiliá-los 
na cultivação dos germes de vocação; 
a acompanhá-los no processo de opção 
consciente e livre e a despertar e acom-
panhar os vocacionados na vocação es-
pecífica”. (DFPIB, 2010 p.61)

Dessa maneira, a Pastoral Vocacional 
dá suporte a todas as vocações, na 
vida sacerdotal, na vida consagrada ou 
no estado leigo. Contudo, sem excluir 
as outras vocações, a referida pastoral 
enfatiza as vocações para o sacerdócio 
e a vida consagrada. Por conseguinte, 

a comissão responsável, na pessoa do 
bispo, deve programar-se e realizar, 
com certa periodicidade, encontros vo-
cacionais, de modo atrativo, com pales-
tras formativas para ajudar na etapa de 
discernimento da juventude.

A pastoral vocacional exige ser assumida com 
um novo, vigoroso e mais decidido compromis-
so por parte de todos os membros da Igreja, na 
consciência de que ela não é um elemento se-
cundário ou acessório, nem um momento isola-
do ou setorial, quase uma simples parte, ainda 
que relevante da pastoral global da Igreja. (PDV 34)

Haja em cada diocese uma equipe que coorde-
ne o serviço diocesano de animação vocacional 
sob a orientação do bispo. Esta comissão pro-
grame e realize, com certa periodicidade, encon-
tros vocacionais diocesanos, com jovens que já 
possuem uma pré-opção vocacional, dando 
especial atenção aos vocacionados para a vida 
presbiteral. (DFPIB 65).
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Para isso, tendo em vista o mundo ho-
dierno secular e temporal no qual vive-
mos, o livro Equipe Vocacional Paroquial 
busca corresponder a um antigo desejo 
da Igreja, nas dioceses e nas paróquias, 
o da implantação da pastoral de modo 
prático e eficiente entre os fiéis, para que 
um ajude ao outro no processo de dis-
cernimento da vocação específica e in-
dividual. A Equipe Vocacional Paroquial 
é uma parte integrante da pastoral dio-
cesana. Desse modo, o bispo deve ser o 
primeiro articulador de todo o processo e 
motivador do clero com o intuito de ani-
mar e conscientizar os fiéis leigos a isso, 
e assim, seja montada uma equipe dio-
cesana para a instalação nas paróquias, 
onde ainda não existe a equipe, tal pro-
cesso será proporcionado por meio de 
uma pessoa específica na diocese, “uma 
primeira iniciativa do bispo será a de que 
haja um coordenador diocesano de pas-
toral vocacional” (EVP, 1989 p.7).

O trabalho da Pastoral Vocacional é le-
var todos os fiéis à participação das ati-
vidades vocacionais: na área da oração, 
rezando e escutando a palavra de Deus, 
com algumas dinâmicas que podem ser 
aplicadas, como Via-Sacra Vocacional, 
dar atenção especial no dia Mundial de 
Orações pelas Vocações, 4º domingo da 
Páscoa e no mês de agosto, voltado às 
vocações.

É imprescindível que na área da forma-
ção haja uma contínua e intensa fun-
damentação teológica apresentada aos 
membros, com o intuito de esclarecer a 
necessidade natural quanto à grandeza 
de consagração na Igreja, a fim de con-

vencer a cada cristão mostrando sua 
vocação própria. Também há a necessi-
dade de dinamizar com filmes, gincanas 
vocacionais, organização de biblioteca 
vocacional, promover visitas a seminá-
rios e grandes encontros. 

Dessa forma, no chamado direto, para 
o qual Cristo destinou os apóstolos, é 
preciso colocá-lo em primeiro lugar na 
equipe, chamar, ir atrás, não esperar 
que eles a procurem, chamar sem te-
mer a decepção. Mas, é claro, não se 
pode fazer um chamado específico ao 
sacerdócio, por exemplo, são chama-
das somente as pessoas que mostram 
os sinais, traços, igualmente às outras 
vocações.

Com relação à colaboração financeira, 
tem-se a aplicação, pois visa à formação 
dos futuros padres, à manutenção das ca-
sas de formação e para os próprios en-
contros formativos da equipe vocacional 
paroquial, mas vale ressaltar que se deve 
fazer a prestação de contas, de entrada e 
saída.

O Cristo Jesus comparou sua Igreja a uma se-
ara, a um campo de trabalho, a uma lavoura, 
onde há os operários que plantam e os operá-
rios da colheita, que são os operários da messe. 
Não existe seara sem semeadores. Não existe 
lavoura sem operários. Não existe messe sem 
operários. Portanto, os ministros consagrados 
ou não, são indispensáveis à lavoura que é a 
comunidade eclesial. Para que surjam e exis-
tam esses operários da messe, esses minis-
tros na Igreja, eis a finalidade, eis a razão pela 
qual deverão ser organizadas nas paróquias as 
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Cristo deixou-nos os dez mandamentos 
como valores cristãos para instruirmo-
nos e colocá-los em prática, por meio 
dos ensinamentos doutrinários, os quais 
são levados às famílias por meio de tes-
temunhos e exemplos, a fim de também 
usarem dos mesmos meios, criando as-
sim, uma sociedade de convívio mais 
humanizada, em busca da paz, da justi-
ça e do respeito inerentes ao grupo so-
cial familiar, cuja base deve estar alicer-
çada, guiada e iluminada pelo caminho 
da Igreja e do Espírito Santo. 

Foi a própria família que recebeu de Deus a 
missão de ser a primeira célula vital da socieda-
de. Cumprirá essa missão se se mostrar, pela 
afeto mútuo dos seus membros e pela oração 

Dessa forma, a família sempre foi e será 
o suporte viabilizador quanto à formação 
da pessoa humana. Pode-se dizer que, 
são os pais e mães que transmitem os 
primeiros conhecimentos aos filhos e 
filhas, tornando-se espelhos, modelos, 
os primeiros super-heróis. Assim, as 
crianças estão sempre sujeitas a imitá-
-los, visto que,  é de suma importância 
a preservação dos valores cristãos, com 
o intuito de transmiti-los às crianças, in-
sistindo e persistindo em colocá-las na 
catequese, para que haja o processo 
evolutivo, acompanhadas pela Igreja, 
até a confirmação do seu batismo na 
Crisma, havendo um maior amadureci-
mento na fé e, consequentemente, um 
discernimento condizente quando jovem 
ou adulto para sua vocação específica.

Ademais, seguindo as virtudes cristãs, 
cada indivíduo é chamado a servir a 
Igreja de Cristo de alguma forma. Para 
tanto, é imprescindível a manifestação 
no contexto teórico-prático dos ensina-
mentos basilares, ou seja, os advindos 
do eixo familiar, enquanto ainda criança, 
no seu processo de formação de ideolo-
gias e comportamentos. Esse chamado 
é a vocação. Porém, há algo que carece 
de observâncias minuciosas no mundo 

3. DISCUSSÃO

Diante dos fatos supracitados, o objetivo 
geral da Equipe Vocacional Paroquial é 
fazer com que toda paróquia tenha sua 
equipe e possa dar acompanhamento, 
cultivando e animando os vocacionados, 
como uma planta sedenta, a qual requer 
cuidados diários, tendo a plena convicção 
do caminho a seguir, sem prender/segu-
rar nenhum egresso, pois sabe-se que 
vocação não se cria, é um dom de Deus.

“Equipes Vocacionais Paroquiais” (EVP). Estas 
EVPs têm o trabalho de cultivar as sementes 
que Deus planta sempre de novo no campo da 
Igreja, ao longo dos séculos. (EVP p.31).

feita a Deus em comum, como que o santuário 
doméstico da Igreja; se toda a família se inserir 
no culto litúrgico da Igreja e, finalmente, se a fa-
mília exercer uma hospitalidade atuante e pro-
mover a justiça e outras boas obras em serviço 
de todos os irmãos que sofrem necessidade. 
(Compêndio Vaticano II nº 1373 p. 545).
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atual, a escassez de vocação. Isso ocor-
re devido aos valores difundidos na ins-
tituição denominada família, houve uma 
globalização, modernização ou secula-
rização, surgidas sobretudo, nos meios 
tecnológicos, a partir do final do século 
XX, culminando no abandono das cultu-
ras que se apoiam na religião, relacio-
nando-se a um novo modo de vida que 
não mantém vínculo com a religiosidade.

É importante compreendermos que, ao 
tratarmos sobre vocação, tenhamos a 
consciência de que só seremos felizes 
servindo a Deus, pois Ele nos escolheu e 
nos chama a servir e esse serviço deve 
ser realizado com amor, impulsionado 
pelo nosso coração, como está presente 
na oração do Missal Romano, “Senhor 
nosso Deus, fazei que a nossa alegria 
consista em vos servir de todo o coração, 
pois só teremos felicidade completa, ser-
vindo a vós, o criador de todas as coisas”.

Destarte, a família, ao longo das suas nu-
ances, tem deixado em segundo plano 
as questões relacionadas à religiosida-
de, mais precisamente à participação dos 
membros que a constitui, promovidas pela 
Igreja, a qual é o meio mais eficaz para a 
inserção do jovem no contexto pastoral e 
missionário, possibilitando que o mesmo 
encontre a sua respectiva vocação.

Entretanto, há lacunas no âmbito cate-
quético e isso faz com que ocorram eva-
sões por parte dos catequizandos. Com 
isso, as crianças não são estimuladas 
a persistirem na caminhada e levarão o 
desinteresse pelo universo religioso às 
etapas seguintes das suas vidas.

Da mesma forma que Cristo é o Sumo-
-Pastor e Cabeça da Igreja que é o seu 
Corpo Místico, edificada por meio de Pe-
dro e os apóstolos, sabe-se que Cristo 
foi chamado/destinado pelo Pai a realizar 
essa missão e, por meio do Pai, chamou 
os escolhidos. Assim, conseguiu mostrar 
por meio deles que somos chamados a se-
gui-lo e, posteriormente, descobrir que te-
mos uma vocação. A primeira e que todos, 
por meio do batismo, devemos buscar é a 
santidade, tendo em vista o mesmo obje-
tivo do papa Francisco no seu Gaudete et 
Exultate, “procurando encarná-la no con-
texto atual, com os seus riscos, desafios e 
oportunidades, porque o Senhor escolheu 
cada um de nós” e a vocação específica 
para a qual somos chamados a dar uma 
resposta ao Criador.

Toda vocação Cristã vem de Deus. A 
palavra vocação no seu sentido etimo-
lógico deriva do latim vocare, que quer 
dizer chamado ou chamamento. Dessa 
maneira, faz-se necessária a ajuda de 
alguns membros da Igreja, sobretudo, os 
sacerdotes, por meio da geração apostó-
lica imbuída pelo Espírito Santo, na prio-
rização da evangelização e nos desco-
brimentos, discernimentos e incentivos 
para com as pessoas que ainda não es-
tão a par das vocações específicas.

Assim, o padre é aquele de papel funda-
mental na comunidade para que, desde 
os recém-nascidos não batizados aos 
idosos que ainda praticam a fé, haja um 
acompanhamento com o intuito de evan-
gelizar, como portador da Palavra de 
Deus a ser transmitida. Logo, o sacerdote 
tem a incumbência de levar a santidade 
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Outrossim, compreendemos que o pa-
dre sendo a pessoa da Igreja, pastor de 
um povo, tem esse dever primordial de 
purificar as famílias, de levar a todos a 
enxergar a Cristo. Contudo, ainda nos 
dias atuais, muitas famílias, nesse mo-
mento exato, em derredor da casa pa-
roquial, estão precisando da presença 
amiga e orientadora de um padre, so-
bretudo os jovens.

Por isso, é de vital importância que o 
padre esteja no meio do povo, ao passo 
que deve-se criar um elo indissociável 
entre ambas as partes, dando assistên-
cia, cativando o seu rebanho e, princi-
palmente, dando auxílio às vocações, 
mas tal prática é quase inexistente. As-
sim, “um padre desligado da pastoral 
bem poderia ser privado do uso de suas 
ordens. Não se justifica ordenar um pa-
dre para ele dirigir um colégio, ser co-

Todo homem e toda mulher nascerão em uma 
família. 
A família é uma instituição natural. Existia antes 
do Cristianismo. Jacques Leclercq observa que 
a “Igreja viveu a família”, “não criou a família”. O 
Cristianismo limitou-se a um trabalho de purifi-
car a família. De realçar a sua característica de 
verdadeira e essencial comunidade de vida e de 
amor. De célula indispensável para a formação 
de homens e mulheres capazes de melhorar a 
humanidade (Reflexões sobre a destruição da 
família, Ovídio Rocha Barros Sandoval).

às pessoas, “todo cristão foi batizado para 
ser santo. Todo padre é ordenado para ser 
mestre da santidade” (PDAE, 1977).

ordenador pedagógico ou ser funcionário 
da Secretaria de Educação”, há casos e 
casos, pois sabemos que a Igreja bus-
ca adequar-se e adaptar-se à realidade, 
mas o padre deve ser aquele que vislum-
bra a evangelização em primeiro plano, 
a hospitalidade, a visão sobre o mais 
necessitado, assim como os apóstolos 
faziam imitando a Cristo e dando conti-
nuidade à geração apostólica.

Desse modo, infelizmente, no pastoreio 
atual, na maioria dos casos, há um dé-
ficit, sobretudo porque existem pensa-
mentos fechados por parte do clero, o 
qual hesita em posicionar-se e viver a 
realidade expressada no mundo hodier-
no. Assim, não incentivam, nem motivam 
os jovens às vocações, como diz no livro 
sobre pastoral “a juventude é um setor 
que merece não apenas atenção, mas 
prioridade, em face do número e em face 
de sua exuberância de vida, capacidade 
de querer e de dar mito”. 

Em suma, a Igreja tendo essa missão 
de cultivo e purificação requer dos pa-
dres diálogos constantes e promisso-
res, de modo especial com aqueles que 
instiguem os encontros vocacionais, so-
bretudo com o promotor vocacional da 
diocese, que deve ser um padre apto,  
que tenha capacidade criativa, a fim de 
auxiliar os cristãos com relação à parti-
cipação em eventos ou encontros atrati-
vos para os jovens e que tenham sede e 
busquem corresponder ao chamado de 
Deus, tendo um discernimento com ma-
turidade e apaixonando-se pelo conheci-
mento à Igreja de Cristo. 
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O referente artigo visa à compreensão 
dos jovens nos diversos âmbitos da so-
ciedade no que concerne às suas res-
pectivas vocações. Dessa forma, me-
diante o conhecimento de que o mundo 
hodierno sofre perseguições provindas 
das atualizações decorrentes da globali-
zação, por meio da qual grande parte da 
sociedade é influenciada pelo modismo, 
pelos ídolos, pelo comodismo e por atitu-
des extremas que os leva a ficarem alu-
cinados – refiro-me às drogas-, somos 
então chamados, por meio do nosso 
batismo, como cristãos, filhos autênticos 
de Deus, portadores do Espírito Santo, a 
posicionarmo-nos de forma oposta a es-
sas “regras mundanas”, observando os 
princípios cristãos e a busca de igualda-
de e solidariedade.

Dessa maneira, o padre é aquele que 
deve prezar por um mundo melhor, não 
só na perspectiva do campo religioso no 
qual vive, mas por sua formação huma-
na, desejar indubitavelmente, como um 
bom cristão, uma sociedade mais pa-
cífica,  de uma enquadração maior na 
afetividade humanizada, lutando pelos 
sofridos, ameaçados e marginalizados, 
como está na oração eucarística do Mis-
sal Romano: 

“Dai-nos olhos para ver as necessidades e os 
sofrimentos dos nossos irmãos e irmãs; inspirai-
nos palavras e ações pra confortar os desanima-
dos e oprimidos; fazei que, a exemplo de Cristo, e 
seguindo o seu mandamento, nos empenhemos 
lealmente no serviço a eles. Vossa Igreja seja tes-

Assim, incumbe ao sacerdote esse pa-
pel de dar prosseguimento ao Reino de 
Deus aqui na terra, assim como Cris-
to fez e destinou os apóstolos a darem 
prosseguimento, por meio da geração 
apostólica, competindo a ele, pastorear 
as ovelhas como assim o Salvador esta-
beleceu. Desse modo, como está no livro 
Pastoral, “todo padre é ordenado para 
ser mestre da santidade”, o mesmo deve 
conduzir as famílias a ter uma base mais 
sólida, uma maior estruturação, a saber 
que, os filhos sejam incentivados a par-
ticiparem dos encontros de catequese, 
participar de formações, tendo em vista 
a purificação que a Igreja faz nas família, 
trilhando um trajeto de amadurecimento 
psicológico e consciente de cada indiví-
duo, visando o futuro de famílias mais 
alicerçadas como cita-nos EUSÉBIO 
OSCAR SCHEID, ob. cit., pgs. 128/129: 

4. CONCLUSÃO
temunha viva da verdade e da liberdade, da justiça 
e da paz, para que toda a humanidade se abra à 
esperança de um mundo novo.”

Não há como fugir de uma realidade candente 
e irrefutável: “a salvação da pessoa e da socie-
dade humana e cristã está estreitamente ligada 
ao bem-estar da comunidade conjugal e fami-
liar”, levando o Papa João Paulo II a observar 
que o “futuro da humanidade passa pela família” 
e, indo mais além, a afirmar: “o futuro da família 
passa pela sua adequada preparação.
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Todas as pessoas buscam a felicidade. Não há 
exceção para isso. Sejam quais forem os meios 
diferentes que empreguem, todos objetivam 
esse alvo. A razão de alguns irem à guerra, e de 
outros a evitarem, é o mesmo desejo em am-
bos, visto de perspectivas diferentes. A vontade 
nunca dará o último passo em outra direção. 
Esse é o motivo de cada ação de todo ser hu-
mano, mesmo dos que se enforcam. 

Partindo desse ponto de vista, norteado 
por famílias alicerçadas e de padres pre-
sentes ao meio e convívio social, com-
preendemos que, por  meio do batismo 
Deus nos chama a algo em nossa vida, 
e que devemos estar atentos a esse 
chamado, pois Ele o faz uma única vez. 
Contudo, renova-se diariamente. Isso é 
a vocação. Por meio do batismo temos 
por primeiro o recebimento da vocação à 
santidade. Devemos todos almejar a san-
tidade, logo, o Papa Francisco nos diz na 
exortação apostólica Gaudete et Exsul-
tate, para não olharmos uma santidade 
que esteja distante de nós, mas aquilo 
que está aos nossos olhos, em nós e nos 
conviventes. E, do mesmo modo, Deus 
nos chama a servimos em uma vocação 
específica dentro do contexto religioso, 
como o sacerdócio, o matrimônio, o re-
ligioso consagrado para também viver o 
celibato, leigos consagrados de novas 
comunidades e missionários.

Destarte, existe na Igreja uma pastoral 
que auxilia e dá suporte às vocações: a 
pastoral vocacional, que os ajuda a des-
cobrir, discernir e perseverar na respos-
ta a Deus, então proporciona justamente 
esse cuidado com as vocações, quem 
acompanha e instrui cada indivíduo.

Mas, indubitavelmente, na liberdade de 
cada indivíduo, a pastoral vocacional e 
sua equipe coordenativa que dão assis-
tência aos cristãos, é quem mais sabem 
que a verdadeira vocação que cada um 
deva seguir é aquela que o faça bem, 
esteja feliz, pois só assim será confirma-
do o que o Senhor nos pediu, dar frutos. 

Sob a égide do Criador, pode-se dizer 
que, Ele nos designou uma missão antes 
que fôssemos concebidos no ventre de 
nossas mães, sendo assim, a vocação 
se resume na busca contínua da santi-
dade, independente da vocação especí-
fica a qual fomos chamados (Jr. 1,5), e a 
pastoral vocacional possibilita-nos isso, 
a enxergarmos o mundo e posicionarmo-
nos de modo que possamos levar Deus 
às pessoas e que elas possam, verda-
deiramente, de coração generoso, res-
ponder sim com maturidade ao que o 
Senhor nos chama, sem deixarmos de 
ser humanos.  Possibilita-nos ser “sal da 
terra e luz do mundo” (Mt 5,13).

Esses frutos só virão se estivermos bem 
conosco, se aquilo que façamos seja por 
amor, seja impulsionado do nosso cora-
ção, onde encontramos na revista teoló-
gica brasileira:
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http://www.migalhas.com.br/dePe-
so/16,MI209295,11049-Reflexoes+so-
bre+a+destruicao+da+familia;

http://www.teologiabrasileira.com.br/
teologiadet.asp?codigo=312 ;

http://vocarecom.wordpress.
com/2013/07/24/significado-de-voca-
re/
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Esta obra é uma importante contribuição para o serviço de animação bíblica. Unindo experiência 
no uso da Sagrada Escritura com estudantes e o desejo de atuar na Pastoral Escolar, Ir. Valéria 
desafia-se a construir um caminho metodológico adequado à pastoral institucional. Propõe uma 
“Animação Bíblica da Escola” que muito além do uso da Bíblia nesse ambiente, seja um “pensar 
bíblico” que permita a releitura da educação e da vida, constituindo-se em uma espiritualidade 
que envolva tanto a escola como o/a educador/a cristão/ã. Revisita a história do uso da Bíblia e 
os documentos do magistério quanto ao uso da Bíblia na educação do povo, suas idas e vindas, 
conflitos, retrocessos e avanços e apoia-se nos melhores documentos sobre a Bíblia na pastoral. 
Afirma que “a animação bíblica da pastoral, quer antes de tudo, imprimir um jeito de ser e de atuar 
próprio do cristão que segue o caminho que é Jesus Cristo, que procura fazer acontecer já aqui o 
Reino de Deus.” Assim a Palavra de Deus torna-se de fato “a base de toda a espiritualidade cristã 
autêntica” (VD, 86), uma ferramenta fundamental para uma educação libertadora, que efetiva-
mente promova “o bem-estar de todos, o respeito e a aceitação mútua”, características de uma 
sociedade de amor. A obra é finalizada com a indicação metodológica de cinco preciosas chaves 
de leitura, bastante inspiradas na obra de Frei Carlos Mesters, um dos maiores biblistas católicos 
da atualidade. E dessa forma, a proposta da Ir. Valéria revela possuir a força que está dentro 
das pequenas sementes que possuem em si a energia para gerar grandes árvores, é motivada 
e busca a concretização da vivência do amor, pois ela propõe que animação bíblica da pastoral 
seja realizada em constante diálogo com “Aquele que tanto amou o mundo que deu Seu Filho 
único” (Jo 3,16). O amor é essa força, pois foi por amor que tudo foi criado e é pelo amor que a 
vida se mantém, se reproduz e se plenifica, e que o amor incluído nessa proposta, anime mais 
e mais educadores e educadoras a assumirem a “grande responsabilidade social e eclesial de 
prepararem pessoas capazes de ser e amar como Jesus de Nazaré”.

Boa leitura!
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