
Semana 2: 

Trabalho em Rede



 1. Como desenvolver um trabalho em Rede no 
caráter socioeducativo?

 2. Como é possível a efetividade da medida 
socioeducativa a nível municipal, estadual e 
federal das medidas em meio aberto, fechado e 
semiliberdade?

 3. Como é possível prevenir a reincidência no 
Trabalho socioeducativo?

 4. Quais os fatores de risco/proteção para o ato 
infracional?

 5. Quais os desafios em relação ao adolescente 
infrator com a escola/educação?

 6. E como superá-los?



A Sociologia, o Cotidiano e a Organização Social

A Sociedade civil e a Sociedade Política são formas de enxergar os
papéis de cada indivíduo e instituição social na organização da mesma.

Para simplificar, a Sociedade civil seria aquela formada por todos os
cidadãos, enquanto que a Sociedade política é representada pelo
Estado e as instituições e repartições que o representam.

Sociedade Civil

Sindicatos, agremiações estudantis, 
Ordem dos Advogados do 

Brasil(OAB), Instituições religiosas, 
Organizações não-governamentais 
(ONG’s), Instituições financeiras 

(empresas, Bancos)

Sociedade Política (Estado)

Câmaras municipais, Prefeituras, 
Assembléias legislativas, Partidos 
políticos, Forças armadas, Policia 
militar e civil, Guarda Municipal, 
Autarquias, Empresas Públicas, 

etc.

Fonte/texto: DIAS, R. Introdução à Sociologia. 2. ed. – São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2010.



A Sociologia, o Cotidiano e a Organização Social

As pessoas que estão inseridas em
ambas as sociedades, exercem papeis
distintos. Contudo, todas são
consideradas cidadãs.

Segundo o Sociólogo Reinaldo Dias, a
cidadania é a condição de um
indivíduo como membro de um Estado
e portador de direitos e obrigações.

Assim, cidadão é a condição de um
homem livre, portador de direitos e
obrigações, assegurados em lei.
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Fonte/imagem:projetovivercomcivilidade.blogspot.com

Fonte/texto:DIAS, R. Introdução à Sociologia. 2. ed. – São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2010.



Estado democrático de direito 
garante a proteção aos direitos 
dos cidadãos e defende através 
das leis as garantias 
fundamentais, baseadas no 
chamado "Princípio da Dignidade 
Humana”



• O Estado é responsável pela proteção aos cidadãos e pela
regulação de relações econômicas e sociais;
• Como forma de intervenção implementa Políticas públicas
para o desenvolvimento econômico e enfrentamento das
problemáticas sociais;
• Políticas públicas são direitos dos cidadãos; conquista da
cidadania e obrigação do Estado.

Como o Estado intervém nas questões que são públicas: 

Ação Reguladora Ação Interventora

•Legislação
•Agências reguladoras
•Esfera de negociações

• Serviços Públicos
•Estatais
•Agências de Fomentos.



�São DIRETRIZES (regras, princípios, procedimentos) que 
norteiam a ação do poder público nas questões públicas (da 
sociedade como um todo); 

� São explicitadas em LEIS, PROGRAMAS, LINHAS DE 
FINANCIAMENTO que orientam um conjunto de ações e a 
aplicação de recursos públicos; 

� São materializadas num CONJUNTO DE AÇÕES que devem ser 
desenvolvidas pelos Municípios, Estados e União para atender 
necessidades básicas da sociedade, com os bens e serviços que 
garantam uma vida digna; 

O que garante ser público é o seu conteúdo: a quem se 
destinam seus resultados, os benefícios e como se dá o 

seu processo de elaboração 



�Promoção do desenvolvimento econômico (promover 
a reprodução e acumulação de capital na esfera 
produtiva); 
� Ampliar e efetivar direitos de cidadania que são 
conquistados nas lutas sociais; 
�Responder as demandas (necessidades) dos setores 
da sociedade considerados como mais vulneráveis; 
� Regular conflitos entre atores sociais (conflitos de 
interesses de classes e grupos). 

As demandas (necessidades) são interpretadas por aqueles 
que ocupam o poder, mas são influenciadas por uma AGENDA 

que se cria na sociedade através da pressão política e 
mobilização social 



Formular é definir...
O QUÊ, QUANDO, COM QUE CONSEQUÊNCIA e PARA QUEM.

O processo de formulação depende do... 

• Tipo de Regime Político (democrático/participativo ou 

autoritário); 

• Grau de Organização da sociedade civil; 

• Cultura Política existente;

Modelos ou padrões de gestão de políticas públicas: 

• CORPORATIVISTA - regulação de interesses 

• TECNICISTA - centralismo burocrático 

• PARTICIPATIVO - gestão participativa 



• O que define o caráter público nas 
políticas públicas? 

� A origem dos recursos: a fonte dos fundos 

públicos é a sociedade; 

� A finalidade pública: sanar problemas 

públicos, que dizem respeito a toda a 

sociedade ou que resultem em benefícios para 

toda a sociedade; 



� O acesso público: as “regras do jogo” são 

de conhecimento público; 

� A gestão pública: a sociedade participa dos 

processos de planejamento, execução e 

controle; 

� A responsabilidade da execução pública: 

dever do estado e direito do cidadão. 



•O discurso e os objetivos são do bem comum, 
mas os resultados são segmentados, atendem os 
interesses de alguns setores da sociedade 
(corporativismo); 

• O acesso é seletivo, mediatizado por relações 
particularistas, informais ou ilegais 
(clientelismo); 



• Garantir o controle da sociedade sobre os 
fundos públicos - CONTROLE SOCIAL. 

• Aumentar o número de participantes na disputa 
pelos recursos - PARTICIPAÇÃO CIDADÃ. 

• Aumentar a tributação das grandes fortunas e 
do capital especulativo para financiamento das 
políticas sociais - JUSTIÇA SOCIAL.

• Políticas públicas voltadas para os graves 
problemas sociais - INVERSÃO DE PRIORIDADES. 



•Garantir acesso aos serviços com boa 
qualidade para todos – UNIVERSALIZAÇÃO. 

• Fortalecer as esferas e mecanismos públicos 
não estatais - GESTÃO PARTICIPATIVA. 

• Responsabilização do Estado e da sociedade 
na busca conjunta de soluções aos problemas 
sociais - CO-RESPONSABILIDADE, 
SUBSIDIARIDADE E COMPLEMENTARIDADE. 





•A gestão é orientada por padrões autoritários, 
centralizadores e inibidores da participação e controle 
social - AUTORITARISMO E TECNICISMO; 

• A execução depende da vontade política do 
governo/governantes, inibindo a consciência de 
direitos, prevalecendo ações emergenciais e 
paliativas: como favor, tutela e dependência. 

• A total dependência das políticas sociais, culturais e 
ambientais em relação às políticas econômicas: 
economicismo e descontinuidade.



QUAIS PROPOSTAS TÊM SIDO APRESENTADAS 
PARA AS POLÍTICAS PÚBLICAS NO BRASIL

• O acesso se dá pelas regras do mercado: 
quem pode, paga: privatização. 
• O Estado deve ser responsável, junto com 
a sociedade, pelos setores mais vulneráveis 
que não tenham condições de satisfazer 
suas necessidades no mercado – os 
excluídos: focalização.
• Participação é restrita para não gerar 
demandas ou voltada para a colaboração na 
execução, isto é na redução de custos: 
racionalidade administrativa



MODELO DE GESTÃO PARTICIPATIVA DE 
POLÍTICAS PÚBLICAS



MODELO DE GESTÃO PARTICIPATIVA DE 
POLÍTICAS PÚBLICAS

Elaboração e formulação: diagnóstico 
participativo; identificação de experiências 
exitosas; debate público e mobilização da 
sociedade civil; 

Decisão (definição em torno de 
alternativas): fóruns, congressos, conselhos 
gestores etc. Processo de disputa e 
negociação de interesses e prioridades; 



MODELO DE GESTÃO PARTICIPATIVA DE 
POLÍTICAS PÚBLICAS

Implementação: conselhos e comissões para 
detalhar modelos e projetos; orçamento; 
mobilização dos meios disponíveis; 
mapeamento das parcerias; 

Execução, Controle e Avaliação: os 
conselhos, fóruns e comissões podem tornar 
públicas as ações e seus resultados, 
controlar os recursos e mobilizar a 
sociedade para participar e cobrar as 
decisões. 



POLÍTICA SOCIAL 

Livro: Política Social (Fundamentos e História)
Autoras: Elaine Rossetti Behring e

Ivanete Boschetti



Proposta das autoras é analisar através
do método crítico-dialético o processo
social, onde situa a política social, com
destaque para o caso Brasileiro como
uma mediação densa e tensa.



(Política Social e método

“O processo social que está em nosso foco de análise –
a política social - é revelador da interação de um
conjunto muito rico de determinações econômicas,
políticas e culturais, no mesmo passo em que é coberto
pelo véu de ideológico do “ mundo da
pseudoconcreticidade” aquele que, segundo Kosik
(1986), precisa ser destruído para que possamos ir além
das suas manifestações fenomênicas, para em seguida
reconstruí-lo no nível do pensamento com toda a sua
riqueza.” (Pag. 25).
Sendo assim as autoras fazem a crítica da forma como
as políticas sociais são analisadas hoje, onde são
descritivas e de forte dados técnicos.



( •Perspectiva Funcionalista

Nesta analise as autoras trabalham com
Émile Durkheim como principal expoente
“Para Durkheim, é na natureza da própria
sociedade que se deve buscar a explicação
da vida social, partindo do suposto de que
nesta o todo não é igual à soma das partes,
mas constitui um sistema com
características próprias, cujo movimento
ultrapassa os estados de consciência dos
indivíduos e se explica em função das
condições do” corpo social” no seu
conjunto” ( pag. 29)



(A Influência do idealismo

Idealismo O sujeito se sobrepõe ao objeto

“trata-se aqui de uma forma de interpretar e pensar a sociedade
superdimensionando o papel do sujeito, o qual concebe a
realidade como resultado do pensamento, desconsiderando as
condições e determinações objetivas” (Pag. 32)

Influência

Kant, Hegel, Weber

Para Hegel “o ser é permeável pela razão, diferente do que
pensava Kant”.
Já para Weber “a vida cultural e os fenômenos sociais existem
sempre relacionados aos pontos de vista, que são uma
condição indispensável para lhes atribuir significado e
relevância” ( Pag. 34).



(

•Contribuição da tradição marxista

“análise das políticas sociais como processo e resultado de
relações complexas e contraditórias que se estabelecem entre
Estado e sociedade civil, no âmbito dos conflitos e luta de classes
que envolvem o processo de produção e reprodução do capitalismo,
recusa a utilização de enfoques restritos ou unilaterais, comumente
presentes para explicar sua emergência, funções ou implicações”.
(Pag. 36).

Exemplos de análises unilaterais no campo da política social:

“aquelas que situam a emergência de políticas sociais como
iniciativas exclusivas do Estado para responder a demandas da
sociedade e garantir hegemonia ou, em outro extremo, explicam sua
existência exclusivamente como decorrência da luta e pressão da
classe trabalhadora”. (pag. 37)



(

Para as autoras essas analises são
equivocadas por si só. Pois:

“são insuficientes e unilaterais porque não
exploram suficientemente as contradições
inerentes aos processos sociais e, em
consequência, não reconhecem que as
políticas sociais podem ser centrais na
agenda de lutas dos trabalhadores e no
cotidiano de suas vidas, quando conseguem
garantir ganhos para os trabalhadores e
impor limites ao capital”. (Pag. 38).



(

“ a condição histórica e social da política social
deve ser extraída do movimento da sociedade
burguesa. Nessa perspectiva, que é crítica, histórica
e ontológica, o sujeito que quer conhecer não
apenas descreve mapeia ou retrata. Esse é um
trabalho pré-teórico importante. Mas o central nessa
linha de análise é que o sujeito procura reproduzir
idealmente o movimento do objeto, extrai do objeto
as suas características e determinações,
reconstruindo-o no nível do pensamento como um
conjunto rico de determinações que vão além das
suas sugestões imediatas”. (Pag. 38)



(

(Capitalismo, liberalismo e origens da política social)

“não se pode indicar com precisão um período
especifico de surgimento das primeiras iniciativas
reconhecíveis de políticas sociais, pois, como
processo social, elas se gestaram na confluência dos
movimentos de ascensão do capitalismo com a
Revolução Industrial, das lutas de classe e do
desenvolvimento da intervenção estatal. Sua origem é
comumente relacionada aos movimentos de massa
social-democratas e estabelecimento dos Estados-
nação na Europa ocidental do final do século XIX
(Pierson, 1991), mas sua generalização situa-se na
passagem do capitalismo concorrencial para o
monopolista, em especial na sua fase tardia, após a
Segunda Guerra Mundial( pós-1945)”. (Pag. 47).



(

*Questão social e Política Social

“As políticas sociais e a formatação de padrões de proteção social
são desdobramentos e até mesmo respostas e formas de
enfrentamento – em geral setorializadas e fragmentadas – às
expressões multifacetadas da questão social no capitalismo, cujo
fundamento se encontra nas relações de exploração do capital
sobre o trabalho”. (Pag. 51)

*O Liberalismo e a negação da política social

Princípio: “ O predomínio do mercado como supremo regulador das
relações sociais, contudo só pode se realizar na condição de uma
suposta ausência de intervenção estatal. O papel do Estado, uma
espécie de mal necessário na perspectiva do liberalismo, resume-se
a fornecer a base legal com a qual o mercado pode melhor
maximizar os benefícios aos homens”. (Pag. 56)



(Alguns elementos essenciais do liberalismo:

*Predomínio do Individualismo;

*O bem –estar individual maximiza o bem –estar coletivo;

*Predomínio da liberdade e competitividade;

*Naturalização da miséria;

*Predomínio da lei da necessidade;

*Manutenção de um Estado mínimo; 

*As políticas sociais estimulam o ócio e o desperdício;

*A política social deve ser um paliativo.



(
*As lutas da classe trabalhadora e a origem da 
política social

“(...) não houve ruptura radical entre o Estado liberal predominante no
século XIX e o Estado social capitalista do século XX. Houve,sim,uma
mudança profunda na perspectiva do Estado, que abrandou seus
princípios liberais e incorporou orientações social-democratas num
novo contexto socioeconômico e da luta de classes, assumindo um
caráter mais social com investimento em políticas sociais (Pisón, 1998)”.
(Pag. 63)



(

O Reconhecimento de direitos sem 
colocar os fundamentos do capitalismo

O Estado Liberal e o Estado Social
Têm em comum 

“O surgimento das políticas sociais foi gradual e diferenciado entre os
países dependendo dos movimentos de organização e pressão da classe
trabalhadora, do grau de desenvolvimento das forças produtivas, e das
correlações e composições de força no âmbito do Estado.” (Pag. 64).



(

*A formação social brasileira e a consolidação do capitalismo

“ausência de compromisso (...) dos direitos do cidadão por parte das
elites econômico-políticas, o que é marca indelével da nossa
formação, fato que é fundamental para pensar a configuração da
política social no Brasil”. (Pag. 73)

Situando historicamente o Brasil, as autoras destacam:

“ a questão social já existe num país de natureza capitalista, com
manifestações objetivas de pauperismo e iniqüidade, em especial
após o fim da escravidão e com a imensa dificuldade de incorporação
dos escravos libertos no mundo do trabalho, só se colocou como
questão política a partir da primeira década do século XX, com as
primeiras lutas de trabalhadores e as primeiras iniciativas de
legislação voltadas ao mundo do trabalho”. ( Pag. 78)



Keynesianismo- Fordismo e a Generalização da Política 
Social

Momento histórico onde o capitalismo maduro (tardio) possibilita 
altas taxas de lucratividade para o capital e garantia de direitos 

para os trabalhadores. 

Há a consolidação e expansão das políticas sociais no período 
pós-crise 1929-1932

Bases materiais:
Keynesianismo – fundamentos teórico-práticos para superar a crise 
(heterodoxia liberal).
Fordismo – altera significamente o mundo da produção. Generaliza-se 
neste momento.

Bases Subjetivas:
Social democracia na Europa Ocidental.



Keynesianismo

Livro: “Teoria Geral do Emprego do Juro e da Moeda”. 1936

Saídas programáticas com estas bases: New Deal e o nazi-facismo.

Keynes questiona a auto-regulação do capitalismo, apontando a guerra e a 
depressão econômica. Desta forma, rompe com a naturalização da economia.

“O Estado torna-se produtor e regulador, o que não implica em abandono do 
capitalismo ou da defesa da socialização dos meios de produção”.
Estado é colocado como “agente externo (neutro e árbitro) em prol do bem 
comum. Mas, de fato, “atuou como uma almofada anti-crise”. 

Medidas:
Planificação da Economia;
Política Salarial e “controle de preços”
Subsídios, Política Fiscal, concessão de créditos;
Pleno emprego (Promoção de Serviços Públicos e Privados)
Maior Igualdade Social (serviços públicos as políticas sociais)



Fordismo
Combina produção e consumo em massa. Pressupondo um novo 
tipo de sociedade democrática, racionalizada, modernista e 
populista. Incluindo-se “o controle sobre o modo de vida e de 
consumo dos trabalhadores”. 

• Após 45 a tecnologia resultante do esforço de guerra 
transforma-se me meios de produção e novos produtos.

• Ampliação da produção e consumo de bens duráveis - carro, 
geladeira, TV, rádio, outros.

• Urbanização e suburbanização das cidades para a expansão 
industrial.





Condições Políticas e Culturais

• Disseminação da Cultura do Consumo;

• Elevadas taxas de lucratividade e ganhos imediatos para a 
classe trabalhadora;

• Sensação de estabilidade no emprego;

• Perda da identidade, por parte de segmentos inteiros da 
classe trabalhadora, no projeto socialista. (Destacando-se os 
crimes de Stalin).

• Acordos entre o capital e o trabalho.



Políticas Sociais e a Experiência do Welfare State
Crescimento do orçamento social nos países da europa;

• Questão demográfica (aumento da população idosa) rebatendo na Saúde e 
Previdência.

• Crescimento dos programas sociais

1. cobertura de acidentes no trabalho;

2. seguro doença e invalidez/ pensões para idosos e seguro desemprego;

3. Auxílio maternidade

Programas Cobriam:

1. Trabalhadores de indústrias estratégicas

2. Trabalhadores rurais; Dependentes; Trabalhadores Autônomos

3. População como um todo.

Políticas Sociais do tipo bismarkiano (noção do seguro social).

• O que marca a emergência do Welfare State é a superação da lógica 
securitária com o Plano Beveridge na Inglaterra



O Brasil após a Grande Depressão e as Características da 
Políticas Sociais

Até 1930 a economia é bastante afetada pela crise. 

Há uma mudança nas correlação de forças entre as elites nacionais. Eleição de Getúlio 
Vargas. Modernização Conservadora.

Classe trabalhadora no país já havia iniciado a sua organização.

Introdução das Políticas Sociais no país – 1930-43

1. Cobertura de riscos no trabalho;

2. Aposentadoria – Auxílio doença/maternidade/família e Seguro Desemprego.

Políticas voltadas ao trabalhador de carteira assinada. Chamado por Santos de 
“Cidadania Regulada”. 

Período Culmina na Constituição de 1937 (reconhecimento dos trabalhadores) e 
finalmente a CLT em 1943.

Após 15 anos de Vargas, país está mais urbanizado, com indústria de base.

1946-64 – marcado por acirramento da luta de classes. Há um crescimento lento das 
políticas sociais.  



Di Cavalcante
Primeiro de Maio - Di 
Cavalcante



Di Cavalcante



Mulheres Protestando – Di Cavalcante



Crise, reação burguesa e barbárie – a política social no 
neoliberalismo

"O já presente agravamento do problema do desemprego (não
nas proporções atuais) pela introdução de técnicas capital-
intensivas e poupadoras de mão de obra, alta dos preços de
matérias primas importantes, a queda do volume do comercio
mundial, e um poder de barganha razoável dos trabalhadores
empregados, advindo do ainda recente período de pleno
emprego no capitalismo central – todos esses elementos que
estão na base da queda da demanda global (de um ponto de
vista Keynesiano) e da erosão inexorável da taxa media de
lucros, de uma óptica marxista, no inicio dos anos 1970“. Pg. 116



Respostas a Crise
º Reestruturaçao Produtiva

º Desorganizacao popular e operaria

º Mundializacao da economia

º Ajustes neoliberais (inicialmente Inglaterra, EUA, 
Alemanha).



Brasil – Ditadura a redemocratização e a política social

Brasil na dec. 60 no acompanhava o resto do mundo, vivia o
fordismo a brasileira. Expandia-se a coberturasocial de
maneira tecnocratica e conservadora.

"Assim, a ditadura militar reeditou a modernizaçao
conservadora como via de aprofundamento das relaçoes
sociais capitalistas no Brasil, agora de natureza
claramente monopolista". (Neto) pg. 136

Meados anos 80 – Redemocratizaçao, culminando na
Constituiçao de 1988.

Grande efervecencia dos Movimentos Sociais.



(

(Política Social no Brasil contemporâneo: entre a 
inovação e o conservadorismo)

Anos de 1990

Contra Reforma do Estado

Ênfase nas privatizações e na previdência social e desprezo as conquistas de 1988 no terreno da
seguridade social.

“O centro da reforma, na verdade, foi o ajuste fiscal”. (Pag. 152)

“A prática da reforma, era perfeitamente compatível com a política econômica, o que reforça a idéia de
que seu discurso constituiu-se de pura ideologia e mistificação num explicito cinismo intencional de
classe”. (Pag. 154)



(

“

As autoras colocam que os governos de orientação neoliberal buscam
construir arenas. Onde atualmente temos como exemplo o CDSE

Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social

Essas arenas servem para debater e negociar a 
formulação de políticas públicas



(

“

Trinômio do neoliberalismo para as políticas sociais

Privatização   

Focalização/seletividade

Descentralização



(

“

*Política Social e a difícil coexistência entre universalidade e hegemonia 
neoliberal

“Os direitos mantidos pela seguridade social se orientam, sobretudo, pela 
seletividade e privatização, em detrimento da universalidade e estatização”. 
(Pag. 161)

*Fundo público e política social: financiamento e alocação de recursos.
“ Um dos grandes vilões do orçamento da Seguridade Social e das contas 
públicas em geral, no contexto do duro ajuste fiscal brasileiro, é o mecanismo 
do superávit primário instituído após o acordo com o FMI, em 1998”. (Pag. 
168)

*Controle democrático na política social
“ a Concepção de controle democrático da Constituição de 1988 e o inicio da 
experiência dos conselhos de políticas públicas e de defesa de direitos no 
Brasil foram grandes inovações políticas e institucionais no formato das 
políticas públicas brasileiras, nas quais se vislumbrava uma perspectiva nítida 
de reforma, num país em que a democracia sempre foi exceção que regra”. 
(Pag. 178)



(

“

Mais ou menos 20 mil Conselhos de mais diversas áreas no 
Brasil (Pag. 179)

Segundo Raquel Reichellis (1998)( Pag. 181). Os conselhos como esfera
pública apontam:
*Controle Social
*Representação de interesses coletivos;
*Democratização;
*Cultura Pública

Neste sentido as autoras chamam a atenção de que:

“Não se pode ter uma visão romântica de que todos os representantes
da sociedade civil estão defendendo os mesmos princípios e o
interesse público” ( Pag. 183)



(

“

*Expressões da Questão Social e Política Social no Brasil

“A trajetória recente das políticas sociais brasileiras,
profundamente conectadas à política econômica
monetarista e de duro ajuste fiscal, enveredou pelos
caminhos da privatização para os que podem pagar, da
focalização/seletividade e políticas pobres para os pobres,
e da descentralização, vista como desconcentração e
desresponsabilização do Estado das inovações de 1988”.
(Pag. 184)



(

“

Concluindo:

“A análise das políticas sociais sob o enfoque dialético
precisa considerar alguns elementos essenciais para
explicar seu surgimento e desenvolvimento. O primeiro é a
natureza do capitalismo, seu grau de desenvolvimento e as
estratégias de acumulação prevalecentes. O segundo é o
papel do Estado na regulamentação e implementação das
políticas sociais, e o terceiro é o papel das classes sociais.
Nessa direção, não se pode explicar a gênese e
desenvolvimento das políticas sociais sem compreender
sua articulação com a política econômica e a luta de
classes”. (Pag. 44).


