POLÍTICAS PÚBLICAS ...
Para compreendermos o engajamento social assumido pela
Igreja, na promoção de políticas públicas faz-se necessário
analisar as situações vividas na sociedade do século XIX.
As transformações sociais ocorridas a partir da revolução
industrial provocaram as mais profundas explorações dos
pobres, diante de uma total ausência do Estado Liberal.
Isso conduziu fatalmente a uma “luta de classes”.

POLÍTICAS PÚBLICAS ...
E no centro desse conflito estava a disputa entre o
capital e o trabalho e a Igreja Católica ainda não
havia se pronunciado sobre esta situação.
Grupos de pensadores católicos começaram a
enfrentar a questão. O primeiro deles foi o grupo das
Conferências dos Vicentinos, fundado por Frederico
Ozanan.
No campo da formação Frederico Ozanan e o Pe.
Lacordaire fundaram um jornal chamado, Era Nova, na
França, em 1848.

POLÍTICAS PÚBLICAS ...
O bispo de Moguncia D.Guilherme Von Ketteler, três
anos antes da publicação do Capital de Karl Marx,
editou o livro Questão Operária e o Cristianismo,
como proposta de organização dos operários e
artesãos em associações profissionais que evoluíram
para o sindicalismo católico alemão.

Merece destaque especial o cardeal Gioacchino
Pecci na organização do corpo doutrinário social da
Igreja católica que em Bruxelas teve contato com o
movimento social belga

POLÍTICAS PÚBLICAS ...






Em 1845 foi escolhido para bispo da diocese de
Peruggia, uma das primeiras cidades italianas a entrar
no processo de industrialização.
Em 1877, escreveu uma carta pastoral na qual reivindica a
dignidade do trabalho e condena o tratamento desumano
dado às crianças empregadas nas indústrias manufatureiras.
Toda essa experiência foi levada ao coração da Igreja
quando ele se tornou papa, em 1878, com o nome de Leão
XIII.

POLÍTICAS PÚBLICAS ...


Neste cenário nasce em 15 de maio de 1891, a encíclica
RERUM NOVARUM - das coisas novas

O Papa Leão XIII inaugura o que se convencionou a
chamar de Doutrina Social da Igreja.
 Ele nos convidou a alargar o horizonte do nosso
olhar para enxergar a Deus para além dos espaços
religiosos e para encontrá-lo nas coisas novas que
estavam acontecendo na sociedade contemporânea.
 Princípio este que deve orientar nosso ser cristão em
todos os tempos.


A IGREJA CATÓLICA NO SÉCULO XXI
E SUA RELEVÂNCIA SOCIAL
3 - Entidades filantrópicas
 5.167 Hospitais católicos,
 10.124 Abrigos para crianças
e adolescentes
 15.699 Casas geriátricas
 11.596 Enfermarias
 14.744 Consultórios de orientação familiar
 115.352 Institutos beneficentes e assistenciais onde
se incluem Comunidade terapêuticas, Casa Abrigo
etc.).

A IGREJA CATÓLICA NO SÉCULO XXI E
SUA RELEVÂNCIA SOCIAL

O PAPA FRANCISCO AFIRMOU:

“Exige-se a toda a Igreja uma conversão
missionária: é preciso não se contentar com um
anúncio puramente teórico e desligado dos
problemas reais das pessoas”. (AL 201)
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PODER PÚBLICO




O Poder Público constituído na forma de República
Federativa Presidencialista no Brasil se compõe da
União, Distrito Federal, 26 estados e 5.570
municípios.
A sua estrutura político-administrativa (Estado) se
organiza em três poderes que buscam operar
independentes e harmônicos: judiciário, legislativo e
executivo.

PODER LEGISLATIVO


Se fundamenta nos princípios do poder popular e da
representação, e tem como objetivo elaborar as leis
e fiscalizar o Poder Executivo.
PODER EXECUTIVO



O Poder Executivo brasileiro que atua na execução das
leis que viabilizam as políticas públicas, encontra-se
formado pelo governo federal, 27 governos estaduais e
5.570prefeituras municipais.

PODER JUDICIÁRIO


Função fiscalizar o cumprimento das leis e estabelecer
punições para quem não as segue e assim garantir os
direitos individuais, coletivos e sociais; Atualmente
compreende quase 16 mil unidades judiciais constituídas
pelo Supremo Tribunal Federal, o Conselho Nacional de
Justiça e 90 cortes de justiça distribuídas por 04 Tribunais
Superiores( STJ,TST,TSE,STM), 27 Tribunais de Justiça
Estaduais, 05 Tribunais Regionais Federais,
24 Tribunais Regionais do Trabalho,
27 Tribunais Regionais Eleitorais e
03 Trib.de Justiça Militar Estaduais









ESTADO: É a estrutura política administrativa que no
Brasil, está organizado em três poderes: Legislativo,
Executivo e Judiciário.
GOVERNO: É a autoridade governante de uma nação ou
unidade política, que tem como finalidade regrar e
organizar a sociedade.

AGENTE POLÍTICO: É aquele que necessitou de votos
para estar no cargo ou aquele que ocupa cargos de
confiança.
AGENTE PUBLICO: funcionário do poder público que está
no cargo mediante concurso público





A semelhança entre Política e Políticas Públicas, confunde,
portanto, é preciso diferenciá-las;
A palavra “Política”, vem do grego “politikós”, que
refere-se a “pólis” espaço para garantir a ordem e
estabilizar a sociedade de maneira pacífica, sendo
marcada pelo conjunto de interações e conflitos de
interesses;
POLÍTICAS PÚBLICAS
São as ações e programas desenvolvidos pelo Estado
para colocar em prática os direitos previstos na CF e
outras leis que tem por objetivo dar condições para que
todos possam atingir uma melhor qualidade vida
compatível com a dignidade humana. ( TB 14)




TIPOS DE POLÍTICAS PÚBLICAS
Políticas Públicas Sociais:
Transporte, Saúde; Educação; Habitação;

Políticas Públicas Macroeconômica:
Fiscal, Monetária, Cambial, Industrial e comercial
Políticas Públicas especificas ou setoriais:
Meio Ambiente, Cultura, Agrária, Direitos Humanos,
Homossexuais, Mulheres, Negros, Jovens, Crianças e
Adolescentes...

POLÍTICAS DE GOVERNO X POLÍTICAS DE ESTADO

POLÍTICAS DE GOVERNO

Insegurança;

Sem amparo constitucional;

Dúvidas cada novo governo;

Frágil
POLÍTICAS DE ESTADO

Segurança

Amparadas pela constituição;

Continuidade;

Forte

PROCESSO DE FORMULAÇÃO
DE UMA POLÍTICA PÚBLICA

PROCESSO DE FORMULAÇÃO
DE UMA POLÍTICA PÚBLICA

RESUMO DOS CICLOS DAS
POLÍTICAS PÚBLICAS

AVALIAÇÃO/MONITORAMENTO
DA POLÍTICA PÚBLICA
De maneira espontânea, os atores sociais e
políticos conseguem responder se uma política
pública teve êxito ou não;

Processo sistêmico de supervisão e avaliação da
execução de uma atividade/ Política Pública;

Um acompanhamento eficaz permite realizar
eventuais correções para que o objetivo final seja
atingido;

Um dos grandes equívocos na construção das
políticas públicas é fazer a avaliação apenas no
final do processo;


CRISE DA DEMOCRACIA
REPRESENTATIVA


Democracia Representativa

Democracia Participativa

ESFERAS E SETORES



1º. Setor (Esfera Pública) Estado



2º. Setor (Esfera Privada) Mercado



3º. Setor (não Estatal) Organizações da
Sociedade Civil (OSC)

PARTICIPAÇÃO E POLÍTICAS
PÚBLICAS
Participar, efetivamente, da elaboração das
politicas públicas:
Não é apenas votar ou sugerir demandas;

É estar presente nos mais diversos
mecanismos de participação, garantidos pela
Constituição da República Federativa do Brasil;

Participação é essencial no desenvolvimento
das sociedades


FORMAS DE PARTICIPAÇÃO










Audiências Públicas: Espaços de diálogos para buscar soluções
especificas para determinados problemas;
Conselhos Gestores ou de Direitos: São órgãos de controle e
participação social, podem ser deliberativos (poder de decisão),
consultivos e/ ou fiscalizadores, tem estrutura municipal, estadual e
federal;
Conferências: Espaços de debate e construção de pautas políticas,
onde diferentes atores sociais se encontram para contribuir com a
proposição de políticas públicas;
Fóruns e reuniões: Espaços de encontro que podem ser realizados
por iniciativa do poder público ou da sociedade com variados
temas e propostas.
Organizações da Sociedade Civil e Movimentos Sociais (Terceiro
Setor): Se formam em torno de determinado tema e se
especializam no atendimento e necessidades do mesmo.

FAMÍLIA
● Em 2019, celebra-se vinte cinco anos da
Campanha da Fraternidade que abordou o
tema da família. “A família como vai?”
 ● Essa é uma ocasião específica para as
instituições que trabalham o tema da família se
comprometam com afinco na participação das
políticas públicas ligadas a família.
 ● A família é um dos atores sociais que
contribuem para definir as formas e os sentidos
da própria mudança social.


DÚVIDAS...

POLÍTICAS PÚBLICAS ...


Desafio: encantar a população frente a um
tema tão importante.

“Há necessidade de romper o preconceito
comum de que a política é coisa suja, e
conscientizar os leigos e leigas de que ela é
essencial para a transformação da sociedade”
(CNBB)

FONTES
Slides do Pe. Patriky Samuel Batista
Coordenador Diocesano de Pastoral
Diocese de Luz – MG
SLIDES DE FELIX FERNANDO SIRIANI
Mestrando em Mudança Social e
Participação Política

FICA CONOSCO SENHOR ...






Fica conosco, Senhor, acompanha-nos ainda que nem
sempre tenhamos sabido reconhecer-te.
Fica conosco, porque ao redor de nós as mais densas
sombras vão se fazendo, e Tu és a Luz; em nossos corações
se insinua a falta de esperança, e tu os faz arder com a
certeza da Páscoa.
Estamos cansados do caminho, mas tu nos confortas na
fração do pão para anunciar a nossos irmãos que na
verdade tu tens ressuscitado e que nos tem dado a missão
de ser testemunhas de tua ressurreição.

Fica conosco, Senhor, quando ao redor de nossa fé
católica surgem as névoas da dúvida, do cansaço ou
da dificuldade: tu, que és a própria Verdade como
revelador do Pai, ilumina nossas mentes com tua
Palavra; ajuda-nos a sentir a beleza de crer em ti.
Fica em nossas famílias, ilumina-as em suas dúvidas,
sustenta-as em suas dificuldades, consola-as em seus
sofrimentos e no cansaço de cada dia, quando ao
redor delas se acumulam sombras que ameaçam sua
unidade e sua natureza.

Tu que és a Vida, fica em nossos lares, para que
continuem sendo ninhos onde nasça a vida humana
abundante e generosamente, onde se acolha, se
ame, se respeite a vida desde a sua concepção até
seu término natural.

Fica, Senhor, com aqueles que em nossa sociedade
são os mais vulneráveis; fica com os pobres e
humildes, com os indígenas e afro-americanos, que
nem sempre encontram espaços e apoio para
expressar a riqueza de sua cultura e a sabedoria de
sua identidade.

Fica, Senhor, com nossas crianças e com nossos
jovens, que são a esperança e a riqueza de
nosso Continente, protege-os de tantas
armadilhas que atentam contra sua inocência e
contra suas legítimas esperanças.
Oh bom Pastor, fica com nossos anciãos e com
nossos enfermos! Fortalece a todos em sua fé
para que sejam teus discípulos e missionários!
Amém!

