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Onde situa-se a caritas:
Entidade da Sociedade civil -> Estado

Organismo da Igreja católica

Contexto de Pandemia e “pós pandemia”

i. No capitalismo:  papel do Estado.

A serviço da acumulação capital, - form. “capital fixo” 

- no capital  variável / EIR

Dois modelos

a) Estado Bem Estar Social  (1988ss)

b) Liberalismo (1990s)



Estado de Bem Estar Social CF 1988

Proteção ao trabalho (fordismo)

Previdência

Saúde publica

Assistência social

Educação publica

Cf.Artigo 6 cf-88



Liberalismo
Teto e Gastos (EC 95/2017) exceto juros divida 
Pre-sal – alta Preços os Combustíveis
Reforma Trabalhista – Sindicatos -
Informalidade/uberização
Reforma Previdenciária: fome, doenças, acidente, 
municípios empobrec
Reforma administrativa: servidor publico
Reforma tributaria: dividendo, lei Kandir, 
sonegaçao
Privatizações Setores Br Distr. Gasoduto - Gas
Eletrobrás – energia elétrica sobe
Bb e Cef (bacen indep. Papel do sistema financeiro
+ Correios... 



Liberalismo: métodos de 
implementação

Fascismo: Papel da mídia (a corrupção só na 
politica) + Fakenews nas redes sociais
Papel do judiciário (modelo lava jato)
autoritarismo
Operações Policias, militares, milicianos 
(papel das polícias e FFAA) Repressão: 
movimentos populares/ favelas
Aumento de violência... “normose”
- Discussão eleitoral 22 antecipada distorce(?)



Lições pandemia

Importância da Rede SUS

Dos laboratório centros de pesquisa

Do auxilio emergencial, renda básica

Desafios: 

- agricultura familiar/ reforma agraria

- Credito- solidário/cooperativo/ publico

- o meio ambiente/Terra (texto cnbb)

- Questão do trabalho 

- ciência acessível p. todos /olimpíadas



Modelos eclesiais

Instituição: Papa Francisco (enc.LS;FT)

combate clericalismo/carreirismo mas 
mudanças estruturais (?. ) sínodo/assemb

Carismático: Santuários/mídias católicas 
(cansaço crise? pentecostalismo

Pré-conciliar: “Olavismo” ou católico 

Eclesial: Diretrizes, planos past.: CEBS/ 
pastorais sociais: frágeis, isoladas, 



Para a Caritas.

a) Retoma  assistencial, diante da fome/ 
emergência (19 milhões) (1ª. Fase/1960)
Relacionar com a politica publica 
(conselhos) X desmonte ... e
Com processo emancipatório do publico 
atendido: economia solidaria, 
cooperativas, formação, movimento 
populares, mobilização (3ª. Fase)
b) 6ª. Semana Social e encontro de CEBs 
(eclesialidade)


