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Resumo: 

Este artigo discute o novo paradigma de políticas sociais, 

nomeado de diferentes maneiras, como pós-Consenso de 

Washington, cidadão-consumidor ou investimento social e as 

formas que assume no contexto brasileiro. Toma-se como 

referência empírica o Programa Mulheres da Paz, do Rio de 

Janeiro, que visa a capacitar mulheres de comunidades 

pobres a “resgatar” jovens em situação de risco e crimina-

lidade e a atuarem como lideranças locais. O artigo anali-

sa a tensa convivência entre diferentes discursos e práticas 

que, ao mesmo tempo, mobilizam pressupostos materna-

listas, associados à feminilidade e colocados a serviço dos 

objetivos do desenvolvimento e os novos conceitos de “ci-

dadania ativa”, que se baseiam na ideia de investir nos 

sujeitos como indivíduos e na promoção da autonomia e 

do autodesenvolvimento, o chamado empoderamento.

Abstract:

This article discusses the new paradigm of social policies 

named post-Washington Consensus, citizen-consumer or social 

investment and the forms it assumes in the Brazilian con-

text. The empirical reference is the Women for Peace Pro-

gram in Rio de Janeiro which aims at empowering women 

in poor communities to “rescue” young people at risk of 

joining organized crime and to act as local leaders. The 

article analyzes the tense coexistence of different discours-

es that mobilize maternalist assumptions associated with 

femininity placing them at the service of development goals 

and the new concepts of “active citizenship”, which are 

based on the idea of investing in the subjects as individu-

als and promoting autonomy and self-development, the 

so-called empowerment.
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