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O Renascimento caracterizou-se por grandes transformações na visão de mundo do homem
europeu. Todas essas transformações não se fizeram sem conflitos profundos pois significavam
a destruição da cosmologia antiga e medieval.
Foucault se ocupou largamente deste período. No Curso Segurança, Território e População, ele
nos diz que a “passagem da pastoral das almas ao governo político dos homens deve ser
situada no clima geral de resistências, revoltas, insurreições de conduta”, ocorridas em fins do
século XV e principalmente nos séculos XVI/XVII.
Anterior ao século XVI, há um continuum teológico-cosmológico que é aquilo em nome do
que o soberano está autorizado a governar, reproduzindo o governo de Deus na terra. E é isto
que vai desaparecendo, principalmente entre os anos de 1580 e 1650, “no momento da
fundação da episteme clássica” e que Foucault denomina de “desgovernamentalização do
cosmo”.
É a partir destes acontecimentos, que dão início à modernidade, que pretendemos iniciar a
disciplina “Participação democrática, políticas públicas e a agenda da criança e do
adolescente”, articulando este período à colonização do Brasil, com seus consequentes
desdobramentos até a Constituição Federal de 1988 – período em que se pretendeu refundar a
República ou Construir uma Nova República. Pretende-se, igualmente, pensar as
transformações ocorridas pós Constituição de 88 e as políticas públicas voltadas para a criança
e o adolescente.
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