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Projeto Rodas de Conversa sobre a Campanha da Fraternidade 2019 

 

 

 

 

 

1. Introdução e Justificativa 
 

A Associação Nacional de Educação Católica do Brasil (ANEC), o Observatório Nacional de Justiça 
Socioambiental Luciano Mendes de Almeida (OLMA) da Província dos Jesuítas do Brasil, a Rede 
Eclesial Pan-Amazônica (REPAM), a Cáritas brasileira, a Conferência dos Religiosos do Brasil 
(CRB), a Pastoral da Educação da CNBB e o Conselho Indigenista Missionário (CIMI), a Pastoral do 
Turismo e o Movimento de Educação de Base unem-se a Conferência Nacional dos Bispos do 
Brasil (CNBB) e a todo movimento social de base da igreja católica nacional, em prol do estudo a 
respeito da temática da Campanha da Fraternidade (CF) 2019, que traz como tema: Fraternidade 
e Políticas Públicas.  
 
Como sabemos, o país passa por um momento de polarização política que gera, em alguns casos, 
atos de preconceito e violência. O cenário político atual, com perspectivas de aprofundamento 
nos próximos anos, desvela a ameaça de alguns direitos sociais e civis garantidos pela 
Constituição de 1988, o que nos convida a refletir sobre os processos sociais que constituem a 
tessitura político-administrativa do Brasil.  

“Completou-se o tempo, e o Reino de Deus 
está próximo. Convertei-vos e crede na Boa –
Nova. (Mc1,14.15). O Reino que liberta, pois 
nos oferece graça da filiação divina, da 
fraternidade em Cristo Jesus. ” (CF-2019, p. 7) 
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Neste sentido, refletir e debater sobre fraternidade e políticas públicas é também debruçar-nos 
sobre o exame da democracia, dos princípios republicanos e da participação popular. Nós, 
enquanto cristãos e cristãs, não podemos nos omitir frente a este atual cenário e ao apelo que 
ele nos conclama. Devemos sim, através de nossas instituições, de nossas bases, de nossa 
capilaridade social, contribuir para que a sociedade possa refletir de maneira consciente e crítica 
sobre tais fenômenos e processos.  
 
Consolidando tal percepção a Campanha da Fraternidade 2019 traz os seguintes objetivos:  
 
Objetivo Geral da CF 2019 
 
Estimular a participação em Políticas Públicas, à luz da Palavra de Deus e da Doutrina Social da 
Igreja para fortalecer a cidadania e o bem comum, sinais de fraternidade. (CF-2019, p. 18).  
 

Objetivos Específicos da CF 2019 

• Conhecer como são formuladas aplicadas as Políticas Públicas estabelecidas pelo Estado 
Brasileiro. 

• Exigir ética na formulação e aplicação das Políticas Públicas.  
• Despertar a consciência e estimular a participação de todo o cidadão na construção de 

Políticas Públicas. 
• Propor Políticas Públicas que assegurem os direitos sociais dos mais frágeis e vulneráveis.  
• Promover formação política dos membros da nossa Igreja.  
• Suscitar cristãos católicos comprometidos na política como testemunho concreto da fé.  
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Visto isto, este projeto busca, justamente embasado nos subsídios ofertados pela CNBB para a 
CF-2019, promover rodas de diálogo sobre a fraternidade, as políticas públicas e a democracia. 
Como percebe-se ao longo deste texto, tal projeto refere-se a uma proposta simples, não 
implicando em muitos custos e logísticas, mas que produza importante contribuição ás diferentes 
populações, instituições e movimentos sociais que conosco caminham por um mundo mais 
humano à luz da palavra de Deus.  
   
Ao final, buscaremos a compilação e sistematização das atividades realizadas sobre a CF 2019 
para a consolidação de um material de referência sobre nossas contribuições no tocante as 
políticas públicas e a democracia brasileira, a ser entregue a diferentes autoridades, atores 
políticos, sociais e religiosos.    

 
2. Objetivos do Projeto Rodas de Conversa sobre a CF 2019 

 
2.1. Objetivo Geral 

 
Realizar atividades que ofertem às nossas redes, instituições e públicos atendidos, estudo 
aprofundado sobre a temática da Campanha da Fraternidade 2019.  

 
2.2 Objetivos Específicos 
 

• Articular instituições católicas em prol da reflexão e do debate aprofundado sobre os temas 
propostos pela CF 2019,   

• Promover Rodas de Conversa sobre Fraternidade, Políticas Públicas e Democracia, 
• Auxiliar a sociedade brasileira na reflexão crítica a respeito das Políticas Públicas e da 

Democracia no Brasil,  
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• Gerar subsídio, a ser sistematizado, editado e publicado futuramente, que represente a 
contribuição das bases da igreja católica no tocante aos temas abordados pela CF 2019,  

• Compilar sugestões das diferentes organizações envolvidas ao longo deste processo, com 
abrangência nacional, para a futura consolidação de um dossiê popular sobre uma possível 
reforma política.  

 
3. Metodologia  

3.1 Perspectiva Metodológica 

Orientados pelo texto-base da CF 2019, a metodologia do Projeto Rodas de Conversa sobre a CF 
2019 propõe que os trabalhos realizados sigam a perspectiva do Ver, Julgar e Agir.    
 
Ver, neste sentido, representa a capacidade de ler e aprofundar nossos conhecimentos sobre a 
realidade que nos cerca. O material de subsídio da CF 2019 apresenta pistas por onde esse estudo 
pode permear: Entender a Constituição brasileira; a organização do poder público (legislativo, 
executivo e judiciário); a diferença entre políticas de Estado e de governo, assim como as 
tipologias e os ciclos da Políticas Públicas; o papel dos diferentes atores sociais neste processo e 
as possibilidades de participação e controle cidadão.  
 

Entender a política comum espaço de poder e opiniões, onde diferentes 
necessidades se enfrentam ou se unem, com visões e concepções distintas em 
busca do interesse comum, é compreender que a política direciona a vontade 
daqueles que participam dela, estando em toda a parte, e não somente na ação 
do Estado, ou seja, a política está na arte, nas relações de trabalho, na religião, 
nas empresas, clubes, associações, etc. (CF 2019, p. 19). 
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“Políticas Públicas são ações e programas que são desenvolvidos pelo Estado para garantir e 
colocar em prática direitos que são previstos na Constituição Federal e em outras leis. ” (CF 2019, 
p. 19).   
 
Julgar, na composição desta ótica, significa escolher um lado e este lado está posto desde o 
Antigo Testamento designando a “ordem justa da sociedade”, aliando justiça com a moral e 
designando prioridade na “preocupação com os mais pobres dentre o povo”. (CF 2019, p. 43).  O 
pentateuco e a legislação do direito e da justiça; os profetas e o anuncio da justiça; a sabedoria 
como educadora da justiça; Jesus e seu Evangelho; a multiplicação dos pães; a atenção de Jesus 
aos oprimidos e sua compaixão pelos sofredores e as perspectivas da Doutrina Social da Igreja 
(participação, cidadania, bem comum) são pistas que nos auxiliam a discernir ao longo deste 
caminho.    
 
“Afirmando o princípio da participação, a Doutrina Social da Igreja pede que os cidadãos 
intervenham nas tarefas governamentais. Exercendo sua cidadania em prol do bem comum, 
sendo essa uma mediação concreta da caridade”. (CF 2019, p. 63).  
 
Agir, por fim, nos convida a superar a dualidade entre o campo da fé e o campo da política e 
treinar assim, a superação de todos os radicalismos; incentivar a participação da sociedade e a 
encarnação dos valores fundamentais; mapear e aproximar-se dos espaços locais de participação 
cidadã; compreender o papel da mídia e das redes sociais em nossa missão; assim como trabalhar 
para uma educação humanista e solidária.    
  
Tudo parte da educação, uma educação humana e solidária que ajuda a se libertar de certas 
visões permeadas de valores antiéticos como, o materialismo, ideias que desrespeitam a 
dignidade humana, individualismos. (CF 2019, 84).  
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3.2 Rodas de Conversa sobre Políticas Públicas 

As Rodas de Conversa são atividades simples, porém muito potentes, pois articulam o encontro 
entre diferentes atores sociais no intuito de debater o mesmo tema.  

As Rodas de Conversa sobre Políticas Públicas, como supracitado, trabalham com a perspectiva 
metodológica do Ver, Julgar e Agir. Para tanto, sua condução assemelha-se a técnica de pesquisa 
muito utilizada nas ciências humanas e sociais denominada Grupos Focais.  

Os Grupos Focais são atividades coletivas sobre temas específicos que contam com um ou mais 
facilitadores. Tais facilitadores propõem o debate a partir de alguns estímulos criativos e 
conduzem a reflexão, orientados por um tópico-guia previamente trabalhado. Tais estímulos 
podem ser reportagens, imagens, músicas, pequenos vídeos ou outros elementos escolhidos de 
forma criativa; enquanto que o tópico-guia se refere a um conjunto de perguntas ou assuntos 
que são introduzidos paulatinamente ao longo da conversa, buscando guiar o grupo no fluxo 
desejado da discussão, usados principalmente quando a conversa se distancia da temática 
proposta. (Bauer e Gaskell, 2003).  

Portanto, para a realização das Rodas de Conversa propostas nesse projeto necessita-se de alguns 
recursos mínimos, como:  

 Uma instituição local ou grupo organizado que acolha a proposta, articulando a atividade 
(definindo datas possíveis, divulgando e promovendo a participação de públicos específicos 
de seu interesse).  

 Facilitador (es/as) que pense (m), a partir das diretrizes metodológicas sugeridas, os 
estímulos e questões que irão compor o tópico-guia, assim como, facilite (m) a condução das 
atividades.  
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 Relatores (as) que escutando atentamente e registrando os diálogos, construirão a síntese 
final do encontro. Síntese esta que, somando-se aos produtos das outras Rodas realizadas, 
serão subsídio ao documento final, de cunho nacional, que se pretende construir.  

 Espaço adequado para a realização da atividade, assim como os materiais mínimos para a 
realização da metodologia construída, como, em alguns casos, computador, projetor e/ou 
caixa de som.  

 Mínimo subsídio financeiro para a alimentação dos participantes ao longo do encontro, a ser 
promovido pelas instituições de cunho nacional proponentes e signatárias desse projeto, 
como apoio às instituições locais, para realização da atividade.  

Por fim, em vista da metodologia, sugere-se que a atividade seja realizada em dois turnos no 
mesmo dia. No apêndice deste Projeto apresentamos, como sugestão, um modelo possível e 
alguns subsídios para a realização das Rodas de Conversa. Contudo, é importante frisar que, 
observando os objetivos gerais e específicos, cada grupo organizado e/ou instituição que 
acolherá a atividade é protagonista para confecção da mesma, a partir de estímulos e questões 
que acreditarem convenientes em vista a realidade local.       

4. Abrangência institucional  

Na medida em que se deseja abrangência sobre a maior parte possível do território nacional, as 
instituições proponentes deste projeto deverão repassar o convite à participação de suas 
unidades, bases e ou instituições parceiras nas mais diferentes localidades.  

É importante frisar que a participação de tais organizações locais é facultativa, na medida em que 
o projeto representa um convite a somarem-se nas reflexões propostas pela Campanha da 
Fraternidade em 2019 e na construção de materiais que expressem a opinião de parcela 
significativa do campo social da igreja. 
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Ressalta-se também que as próprias instituições proponentes, visto estarem sediadas em 
Brasília, deverão articular e realizar uma Roda de Conversa entre diferentes atores no Distrito 
Federal.   

Assim, após prévio diálogo, a secretaria executiva do OLMA e a coordenação do setor de pastoral 
da ANEC identificaram possíveis instituições e territórios que poderiam ser convidadas e 
articuladas entorno dessa proposta. REPAM, Cáritas, CRB, Pastoral da Educação, CIMI, MEB e 
Pastoral do Turismo prontamente compreenderam a importância de um trabalho cooperativo, 
em diferentes territórios do Brasil, em prol de um debate aprofundado sobre as políticas 
públicas, aderindo e apoiando o projeto.  

Estas articulações nacionais multiplicam-se em dezenas de instituições e centenas de pessoas, 
nas mais diferentes cidades do Brasil, empenhadas na construção de uma sociedade mais justa 
e fraterna, promovendo inúmeras rodas de conversa através de potentes articulações 
institucionais locais.  

   

5. Avaliações, resultados e produtos 
 
A avaliação sistemática será realizada ao final de cada Roda de Conversa pelos 
participantes daquela atividade. Ao longo das Rodas Programadas neste projeto e ao final 
das mesmas, a equipes de instituições proponentes realizará reuniões de avaliação 
debruçando-se sobre os relatos dos processos desencadeados em cada território, assim 
como o documento final, produto de cada encontro.  
 
Como resultados, almeja-se atingirmos o objetivo geral e os objetivos específicos, que se 
referem ao aprofundamento das temáticas propostas pela CF 2019 e a consolidação de 
produtos, através de relatórios locais que subsidiem um documento final de referência 
sobre as políticas públicas, democracia e reforma política no Brasil.     
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Apêndice – A: Sugestões e subsídios para as Rodas de Conversa 

 

Roda de Conversa sobre a CF 2019  

Parte I: Ver 

Objetivo: Iniciar o diálogo a partir das características da realidade local e seus desafios, refletindo 
sobre a existência (ou não) de políticas públicas e as formas de participação na democracia.  

Disposição: Grande roda 

Tempo sugerido:  Aproximadamente três horas. (Uma manhã – 9h ás 12h) 

Sugestões de estímulos iniciais:  

 Vídeo de Marilene Chauí sobre Democracia: 
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKE
wja78G65d7eAhUDHZAKHaKzCH4QwqsBMAB6BAgGEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fw
atch%3Fv%3DvM-lGNPUA2M&usg=AOvVaw30XFTe8YCF4mGf98WsvBIg  

 Vídeo de Leonardo Boff sobre Democracia: 
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=video&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKE
wixzbDq5d7eAhUKGZAKHV5dAJ0QtwIIKjAA&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3
Dx2yJqxrtq-o&usg=AOvVaw1ouHAKABOnsO5tjI8rWIMN  

 Vídeo Instituto Milleniun sobre Democracia: 
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=video&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKE
wiEg8uF5t7eAhXDg5AKHZzuB0IQtwIIKjAA&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D
MLQkIDxyCcQ&usg=AOvVaw2ejW0PMN7Dw6BDEASmggio 

 Vídeo sobre Políticas Públicas: 
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=video&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKE
wjt6p-
q5t7eAhVEHJAKHWnyCVcQtwIILzAB&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DCBKTC
CQ7wt4&usg=AOvVaw3jR-y0acLYxuE49TVro39E  
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https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwja78G65d7eAhUDHZAKHaKzCH4QwqsBMAB6BAgGEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DvM-lGNPUA2M&usg=AOvVaw30XFTe8YCF4mGf98WsvBIg
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=video&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwixzbDq5d7eAhUKGZAKHV5dAJ0QtwIIKjAA&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dx2yJqxrtq-o&usg=AOvVaw1ouHAKABOnsO5tjI8rWIMN
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=video&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwixzbDq5d7eAhUKGZAKHV5dAJ0QtwIIKjAA&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dx2yJqxrtq-o&usg=AOvVaw1ouHAKABOnsO5tjI8rWIMN
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=video&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwixzbDq5d7eAhUKGZAKHV5dAJ0QtwIIKjAA&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dx2yJqxrtq-o&usg=AOvVaw1ouHAKABOnsO5tjI8rWIMN
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=video&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiEg8uF5t7eAhXDg5AKHZzuB0IQtwIIKjAA&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DMLQkIDxyCcQ&usg=AOvVaw2ejW0PMN7Dw6BDEASmggio
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=video&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiEg8uF5t7eAhXDg5AKHZzuB0IQtwIIKjAA&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DMLQkIDxyCcQ&usg=AOvVaw2ejW0PMN7Dw6BDEASmggio
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=video&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiEg8uF5t7eAhXDg5AKHZzuB0IQtwIIKjAA&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DMLQkIDxyCcQ&usg=AOvVaw2ejW0PMN7Dw6BDEASmggio
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=video&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjt6p-q5t7eAhVEHJAKHWnyCVcQtwIILzAB&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DCBKTCCQ7wt4&usg=AOvVaw3jR-y0acLYxuE49TVro39E
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=video&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjt6p-q5t7eAhVEHJAKHWnyCVcQtwIILzAB&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DCBKTCCQ7wt4&usg=AOvVaw3jR-y0acLYxuE49TVro39E
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=video&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjt6p-q5t7eAhVEHJAKHWnyCVcQtwIILzAB&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DCBKTCCQ7wt4&usg=AOvVaw3jR-y0acLYxuE49TVro39E
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=video&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjt6p-q5t7eAhVEHJAKHWnyCVcQtwIILzAB&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DCBKTCCQ7wt4&usg=AOvVaw3jR-y0acLYxuE49TVro39E
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 Vídeo de Mário Cortella sobre a Intolerância política e religiosa no Brasil: 
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=video&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKE
wjt6p-
q5t7eAhVEHJAKHWnyCVcQtwIILzAB&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DCBKTC
CQ7wt4&usg=AOvVaw3jR-y0acLYxuE49TVro39E  

 Vídeo da Oxfan sobre desigualdade social no Brasil: https://www.youtube.com/watch?v=Yf9RVf-foPs  
 Vídeo da Politize sobre desigualdades sociais no Brasil: https://www.youtube.com/watch?v=MdFkCbfizAM  

 

  Sugestões de questões norteadoras para o tópico guia:  

 O que mais nos chama atenção nestes estímulos apresentados?  
 Como isto se manifesta em nossa realidade?  
 Quais os principais desafios da nossa realidade?  
 Existem políticas públicas que buscam enfrentar esses desafios? Como elas acontecem?  

 

Parte II: Julgar 

Objetivo: Promover uma visão ampla nacional sobre a democracia brasileira e as políticas 
públicas na atual conjuntura (os processos democráticos, a organização do poder público - 
legislativo, executivo e judiciário; cenários de uma possível reforma política, a diferença entre 
políticas de Estado e de governo, assim como as tipologias e os ciclos da Políticas Públicas; o 
papel dos diferentes atores sociais neste processo e as possibilidades de participação e controle 
cidadão).  

Disposição: Sugere-se a exposição de algum facilitador sobre tais temas e posterior diálogo 
reflexivo em grande roda.  

Tempo sugerido:  Aproximadamente uma hora para exposição e uma hora para a grande roda de 
debate reflexivo.  

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwia17vZ_-DgAhXyHbkGHVVgC20QjRx6BAgBEAU&url=https://www.a12.com/redacaoa12/igreja/dom-anuar-battisti-fala-dos-desafios-da-pastoral-do-turismo&psig=AOvVaw0kyPiq0OL8lnQKPQlhKnMd&ust=1551531579573196
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=video&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjt6p-q5t7eAhVEHJAKHWnyCVcQtwIILzAB&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DCBKTCCQ7wt4&usg=AOvVaw3jR-y0acLYxuE49TVro39E
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=video&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjt6p-q5t7eAhVEHJAKHWnyCVcQtwIILzAB&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DCBKTCCQ7wt4&usg=AOvVaw3jR-y0acLYxuE49TVro39E
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=video&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjt6p-q5t7eAhVEHJAKHWnyCVcQtwIILzAB&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DCBKTCCQ7wt4&usg=AOvVaw3jR-y0acLYxuE49TVro39E
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=video&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjt6p-q5t7eAhVEHJAKHWnyCVcQtwIILzAB&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DCBKTCCQ7wt4&usg=AOvVaw3jR-y0acLYxuE49TVro39E
https://www.youtube.com/watch?v=Yf9RVf-foPs
https://www.youtube.com/watch?v=MdFkCbfizAM
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  Sugestões de questões norteadoras para o tópico guia:  

 Como estamos nos posicionando e agindo enquanto cristãos/cristas e enquanto 
igreja neste cenário?  

 Qual seria nosso verdadeiro papel?  
 O que é necessário fazer para ampliar e fortalecer nossa democracia?  
 Que referencias temos, a partir da história de Jesus para guiar nossas ações frente 

a este cenário?  
 

Parte III: Agir 

Objetivo: Descrever estratégias e sugestões de como podemos agir frente a este cenário.   

Disposição: Dividir o debate em pequenos grupos e posteriormente compartilhar no 
grande grupo 

Tempo sugerido:  Aproximadamente 40 minutos para os pequenos grupos e 40 minutos 
para o compartilhamento final.   

  Sugestões de questões norteadoras para os pequenos grupos:  

 Quais espaços locais podemos nos fazer presentes para incidir sobre as políticas 
públicas?  

 Quais estratégias e em quais espaços podemos atuar para fortalecer a 
democracia?  

 O que é prioritário garantirmos em uma reforma política futura? 
 O que seria mais importante mudar na política partidária brasileira? 

 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwia17vZ_-DgAhXyHbkGHVVgC20QjRx6BAgBEAU&url=https://www.a12.com/redacaoa12/igreja/dom-anuar-battisti-fala-dos-desafios-da-pastoral-do-turismo&psig=AOvVaw0kyPiq0OL8lnQKPQlhKnMd&ust=1551531579573196
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Observação: Cada local deverá desenvolver, a partir de suas experiências, as formas de acolhida, 
apresentação, integração e avaliação do grupo participante. 

Algumas sugestões:  

 Hino da CF 2019: 
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=video&cd=2&cad=rja&ua
ct=8&ved=0ahUKEwivqeSu8N7eAhXGHJAKHXsSBjIQtwIILzAB&url=http%3A%2F%2Fww
w.someliturgia.com.br%2Fcampanha-da-fraternidade%2Fao-se-aproximar-a-
pascoa%2F355%2Fletra&usg=AOvVaw199eXRnMtpLXEg6AhVTuUC  

 Oração da CF 2019: 
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uac
t=8&ved=2ahUKEwiv-
6zL8N7eAhVLI5AKHcigAJcQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Fwww.campanhadafrat
ernidade2017.com.br%2Foracao-da-campanha-da-fraternidade-
2019%2F&usg=AOvVaw0_vmvDRXbVFNX45kwbdsqJ  

 Cartaz e subsídios da CF 2019: http://www.cnbb.org.br/texto-base-da-cf-2019-incentiva-
participacao-dos-cidadaos-na-construcao-de-politicas-publicas/  

Materiais para aprofundamento:  

 Auditoria da dívida pública. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=ZfHjZvdjris 

 BRASIL. Constituição Federal, 1988. Disponível em: 
https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/518231/CF88_Livro_EC91_2016.
pdf  

 LEAL, Anete Brito Ivo. A reconversão do social: dilemas da redistribuição no tratamento 
focalizado. São Paulo em perspectiva, 2004.   

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwia17vZ_-DgAhXyHbkGHVVgC20QjRx6BAgBEAU&url=https://www.a12.com/redacaoa12/igreja/dom-anuar-battisti-fala-dos-desafios-da-pastoral-do-turismo&psig=AOvVaw0kyPiq0OL8lnQKPQlhKnMd&ust=1551531579573196
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=video&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwivqeSu8N7eAhXGHJAKHXsSBjIQtwIILzAB&url=http%3A%2F%2Fwww.someliturgia.com.br%2Fcampanha-da-fraternidade%2Fao-se-aproximar-a-pascoa%2F355%2Fletra&usg=AOvVaw199eXRnMtpLXEg6AhVTuUC
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=video&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwivqeSu8N7eAhXGHJAKHXsSBjIQtwIILzAB&url=http%3A%2F%2Fwww.someliturgia.com.br%2Fcampanha-da-fraternidade%2Fao-se-aproximar-a-pascoa%2F355%2Fletra&usg=AOvVaw199eXRnMtpLXEg6AhVTuUC
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=video&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwivqeSu8N7eAhXGHJAKHXsSBjIQtwIILzAB&url=http%3A%2F%2Fwww.someliturgia.com.br%2Fcampanha-da-fraternidade%2Fao-se-aproximar-a-pascoa%2F355%2Fletra&usg=AOvVaw199eXRnMtpLXEg6AhVTuUC
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=video&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwivqeSu8N7eAhXGHJAKHXsSBjIQtwIILzAB&url=http%3A%2F%2Fwww.someliturgia.com.br%2Fcampanha-da-fraternidade%2Fao-se-aproximar-a-pascoa%2F355%2Fletra&usg=AOvVaw199eXRnMtpLXEg6AhVTuUC
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiv-6zL8N7eAhVLI5AKHcigAJcQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Fwww.campanhadafraternidade2017.com.br%2Foracao-da-campanha-da-fraternidade-2019%2F&usg=AOvVaw0_vmvDRXbVFNX45kwbdsqJ
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiv-6zL8N7eAhVLI5AKHcigAJcQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Fwww.campanhadafraternidade2017.com.br%2Foracao-da-campanha-da-fraternidade-2019%2F&usg=AOvVaw0_vmvDRXbVFNX45kwbdsqJ
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiv-6zL8N7eAhVLI5AKHcigAJcQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Fwww.campanhadafraternidade2017.com.br%2Foracao-da-campanha-da-fraternidade-2019%2F&usg=AOvVaw0_vmvDRXbVFNX45kwbdsqJ
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiv-6zL8N7eAhVLI5AKHcigAJcQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Fwww.campanhadafraternidade2017.com.br%2Foracao-da-campanha-da-fraternidade-2019%2F&usg=AOvVaw0_vmvDRXbVFNX45kwbdsqJ
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiv-6zL8N7eAhVLI5AKHcigAJcQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Fwww.campanhadafraternidade2017.com.br%2Foracao-da-campanha-da-fraternidade-2019%2F&usg=AOvVaw0_vmvDRXbVFNX45kwbdsqJ
http://www.cnbb.org.br/texto-base-da-cf-2019-incentiva-participacao-dos-cidadaos-na-construcao-de-politicas-publicas/
http://www.cnbb.org.br/texto-base-da-cf-2019-incentiva-participacao-dos-cidadaos-na-construcao-de-politicas-publicas/
https://www.youtube.com/watch?v=ZfHjZvdjris
https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/518231/CF88_Livro_EC91_2016.pdf
https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/518231/CF88_Livro_EC91_2016.pdf
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 Castro (2011) – Revista Brasileira de Monitoramento e Avaliação n.1 em ISSUU  ou 
www.fpabramo.org.br  

 JANUZZI, Paulo. Políticas Públicas. Palestra preferida na VII Seminário da Rede de 
Observatórios, São Leopoldo, 2018.  

 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Pesquisa Nacional de Amostra 
Domiciliar (PNAD). Disponível em: 
https://ww2.ibge.gov.br/home/estatistica/pesquisas/pesquisa_resultados.php?id_pesq
uisa=40, consultado em 07/2018.  

 Atlas da Violência no Brasil. 2018. Disponível em: 
http://redacaoedialogia.blogspot.com/2018/08/enem-o-aumento-da-violencia-no-
brasil.html, acessado em 31/10/2018.  

 GURGEL, Claudio  and  JUSTEN, Agatha. Controle social e políticas públicas: a experiência 
dos Conselhos Gestores. Rev. Adm. Pública [online]. 2013, vol.47, n.2, pp.357-378. 
Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0034-
76122013000200004&script=sci_abstract&tlng=pt, acessado em 31/10/2018.  

 O que são as políticas públicas e a CF 2019. https://portalkairos.org/campanha-da-
fraternidade-2019/  

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwia17vZ_-DgAhXyHbkGHVVgC20QjRx6BAgBEAU&url=https://www.a12.com/redacaoa12/igreja/dom-anuar-battisti-fala-dos-desafios-da-pastoral-do-turismo&psig=AOvVaw0kyPiq0OL8lnQKPQlhKnMd&ust=1551531579573196
http://www.fpabramo.org.br/
https://ww2.ibge.gov.br/home/estatistica/pesquisas/pesquisa_resultados.php?id_pesquisa=40
https://ww2.ibge.gov.br/home/estatistica/pesquisas/pesquisa_resultados.php?id_pesquisa=40
https://ww2.ibge.gov.br/home/estatistica/pesquisas/pesquisa_resultados.php?id_pesquisa=40
http://redacaoedialogia.blogspot.com/2018/08/enem-o-aumento-da-violencia-no-brasil.html
http://redacaoedialogia.blogspot.com/2018/08/enem-o-aumento-da-violencia-no-brasil.html
http://redacaoedialogia.blogspot.com/2018/08/enem-o-aumento-da-violencia-no-brasil.html
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5edlibrary&format=iso.pft&lang=i&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=GURGEL,+CLAUDIO
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5edlibrary&format=iso.pft&lang=i&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=JUSTEN,+AGATHA
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0034-76122013000200004&script=sci_abstract&tlng=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0034-76122013000200004&script=sci_abstract&tlng=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0034-76122013000200004&script=sci_abstract&tlng=pt
https://portalkairos.org/campanha-da-fraternidade-2019/
https://portalkairos.org/campanha-da-fraternidade-2019/
https://portalkairos.org/campanha-da-fraternidade-2019/
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Lista de presenças  

Projeto: Roda de Conversa sobre a CF 2019 

 

NOME E-MAIL INATITUIÇÃO CPF 
*Opcional 
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