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À causa do povo que luta e sofre desde sempre
neste país, é a classe trabalhadora, são os cidadãos que
historicamente têm sido expropriados de sua dignidade. A
todos que vivem e morrem sem passado, sem presente e
sem futuro. Os que tombaram no abismo das injustiças
sociais. Esse é o grito silenciado de todos nós, agora
cravado no livro da vida e na memória desta cidade. Por
todas as "pérolas" que fabricamos, apesar da dor.
Ocupar o espaço público em defesa dos direitos
socioassistenciais é parte da nossa revolução.
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Foto 1 - O Araçá Amarelo

Fonte: Ferreira, 2012

Vamos responder a uma primeira pergunta intrigante: Por que o Araçá
Amarelo?
A pesquisa nos conduz por veredas insondáveis! São muitas descobertas.
Por ocasião da primeira visita que realizamos na casa da senhora Cida Moura, na
hora da despedida, ela nos contou que se preocupa muito com sua filha, que é
excepcional. Tem medo de partir e deixá-la sozinha. Nesta atmosfera, ela me
mostrou uma planta que cultivava em um vaso e diz que a planta esperava por
alguém para adotá-la. Ela queria dar para alguém que fosse de sua confiança,
inclusive que tivesse uma terrinha para que ela fosse plantada no chão. Explicou-me
que se tratava de uma planta rara, um pé de Araçá Amarelo. Cida Moura lembra que
recebeu a plantinha em 2002, quando participava de uma reunião. Observa, essa
data coincide com o início de nossa primeira gestão no Conselho Municipal da
Assistência Social (Comas, 2002), e nesse momento (2012) retomamos por meio
desta pesquisa o registro dos dez anos de trajetória do Conselho, através das
nossas próprias vidas. Perguntou-me se eu teria como cuidar dele. Disse-lhe que
sim e recebi o lindo presente. Levei-o para a Fazenda da Juta e plantei-o na mata
com a ajuda de dois vizinhos (um rapaz e uma criança). Observando aquele
movimento, fiquei refletindo sobre o valor do mutirão... Sonho que se sonha só é só
um sonho. Mas sonho que se sonha junto é realidade... Perguntei à criança: Qual o
seu nome, menina? Ela me respondeu: Vitória. Então eu disse-lhe: Ah! Que nome
lindo! Vitória. Cultivo com carinho o Araçá Amarelo. É a defesa da vida. A pesquisa
significa compromisso político. Ele é um símbolo de resistência e amor à vida. Em
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reconhecimento à grandeza e significado que esse símbolo está carregado,
acolhemos a sugestão feliz da professora Maria Lúcia Carvalho ao elegê-lo para
representar a nossa pesquisa. Esse gesto também recebeu a simpatia dos
professores Gabriel Feltran e Aldaíza Sposati.

Pela criança, o mundo deve ser

reflorestado, a vida deve ser preservada. Mas a ação é coletiva, é um mutirão pela
defesa dos direitos. O Araçá Amarelo simboliza essa vida que resistiu aos
vendavais, às intempéries, sob raios, chuva e sol. Assim como o Conselho, ele nos
dará flores e frutos.
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Olha estas velhas árvores, mais belas
Do que as árvores moças, mais amigas,
Tanto mais belas quanto mais antigas,
Vencedoras da idade e das procelas...
O homem, a fera e o inseto, à sombra delas
Vivem, livres da fome e de fadigas:
E em seus galhos abrigam–se as cantigas
E os amores das aves tagarelas.
Não choremos, amigo, a mocidade!
Envelheçamos rindo. Envelheçamos
Como as árvores fortes envelhecem,
Na glória de alegria e da bondade,
Agasalhando os pássaros nos ramos,
Dando sombra e consolo aos que padecem!

(Olavo Bilac. Velhas Árvores)
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RESUMO

A presente dissertação tem por objeto a participação dos usuários no controle
público da Política de Assistência Social no Município de São Paulo, sobretudo na
dinâmica deliberativa do Conselho Municipal de Assistência Social (Comas), no
período compreendido entre os anos de 2002 a 2012. O objetivo geral da pesquisa é
analisar os limites, desafios e as possibilidades presentes, tendo em vista a atuação
política, técnica e operacional do Comas/SP. Objetiva-se conhecer a versão dos
sujeitos sobre períodos e fatos, que estão relacionados com a proteção social
brasileira, a partir do olhar transversal ao controle público e defesa da cidadania. É
uma pesquisa qualitativa, que se apoia na categoria metodológica de trajetórias.
Apoiados no gênero Contos, privilegiamos o realismo interior dos personagens com
raízes autobiográficas. As referências conceituais básicas adotadas são: controle
público, cidadania e questão social, fundamentadas em autores contemporâneos,
em sua maioria brasileiros, compreendendo levantamentos bibliográficos nas áreas
de Sociologia, Serviço Social e Filosofia; pesquisa documental em arquivos pessoais
dos cidadãos–sujeitos da pesquisa, Instituto Polis, PUC-SP–Biblioteca Nadir Kfuri,
Espaso, site oficial do conselho, órgãos municipais, dentre outros. A pesquisa de
campo envolveu entrevistas abertas, durante as quais foram ouvidas as narrativas
de cinco cidadãos, dos quais três exerceram a função de conselheiros da
Assistência Social. Suas histórias de vida se entrelaçam na luta pela vida, em dado
momento de suas trajetórias. São dois militantes de fóruns sociais, um membro do
Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), na atual gestão de 2012 a 2014, e
outro é membro da coordenação do Movimento Nacional da População de Rua.
Para análise dos dados foram aplicadas as técnicas de análise documental e de
conteúdo das trajetórias narradas. Os resultados da pesquisa demonstram,
principalmente, de um lado, a relevância da participação dinâmica deliberativa do
Comas, pelo fato de serem os conselheiros eleitos pela população usuária e, de
outro lado, a fragilidade imposta pela ordem institucional e a burocrática, que
privilegia o aspecto técnico, realçando assim as limitações do protagonismo político
dos conselheiros. Dessa forma, enfatizamos a importância do debate sobre a
superação da questão social pela via do controle público, enquanto partilha de poder
e ampliação do Estado. Busca-se subsidiar novos conhecimentos basilares, na
construção de propostas que atentem para as arestas contidas no processo histórico
de formulação da proteção social brasileira e o fortalecimento dos espaços de
participação democrática, com observância das potencialidades implícitas, a partir
de vivências dos sujeitos, com uma abordagem singular para a afirmação das ações
protagônicas em defesa da cidadania.

Palavras-chave: Conselhos. Controle público. Cidadania. Questão social.
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ABSTRACT

The purpose of this dissertation was to analyze the participation of users in public
control of Social Assistance Policy in São Paulo city mainly in the deliberative
dynamic of the Council considering the period from 2002 to 2012. The aim of the
research was to analyze its limits, challenges and possibilities with the purpose of
evaluating the performance of COMASP/SP related to political, technical and
operational aspects. The study aimed to know the version of the persons involved in
the study about periods and facts related to Brazilian Social Protection from a
transversal look to public control and defense of citizenship. It is a qualitative
research based on methodological trajectories. It was supported on tales in order to
emphasize an approach to the characters feelings with autobiographic roots. The
basic concepts adopted are: Public Control, Citizenship and Social subjects, based
on contemporaneous authors, mainly Brazilian, with bibliographic survey in the fields
of Sociology, Social Sciences and Phylosophy, documental research in personal
files of the people involved in the research, Instituto Polis, PUC-SP- Nadir Kfouri
Library, ESPASO, Council site, Municipality departments, etc. The field research
consisted of open interviews in which where listened the narratives of five citizens,
tree of them had been Social Assistance Councillors. Their life stories were woven in
fighting for life in some moments in the past. They are two activists of social fóruns, a
actual member of CNAS from 2012 to 2014 and the other is a member of the
coordination of National Movement of Homeless.To the data analysis were applied
documental and analysis techniques and content analysis of the narrated stories.
The results found in the investigation have shown in the one hand , mainly the
activity participation in deliberative of COMAS, due to the fact they were chosen by
the users and on the other hand the weakness as a result of the established
bureaucratic and institutional order that favors the technical aspect, thus highlighting
the limitations of the political role to play of the Council.That is why we emphasize the
importance of the debate on overcoming the social issue by the public control as
power sharing and expansion of the state. It was sought to support the new
knowledge by creating proposals attempting to smooth out the rough edges in the
historical formulating of social protection and strengthening spaces for democratic
participation as a result of the subjects experiences with an unique approach with
actions in defense of the citizenship.

Keywords: Council, Public Control, Citizenship, Social Issue
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INTRODUÇÃO

A presente dissertação é fruto de reflexão sobre o tema, realizada a partir de
pesquisa qualitativa, apoiada na abordagem metodológica das trajetórias pessoais e
em nossa própria experiência de vida e trabalho.
Dessa semeadura, floresceu um estudo vinculado ao discurso institucional,
ao mesmo tempo em que foram valorizadas as falas, a individualidade de sujeitos
reais e suas formas de resistência cotidiana, com vistas à contribuição para o
entendimento sobre a participação e o controle público das políticas sociais,
especialmente na cidade de São Paulo.
Trabalhamos com esse processo que consideramos simbolizado pela luta
para garantir os direitos e a efetivação das políticas públicas que os concretizam.
Neste caso, e na perspectiva multidimensional que essas trajetórias
encerram, as rememoramos pessoalmente, e na companhia de quatro pessoas
migrantes, além de uma paulistana, para um resgate histórico, feito a partir de suas
vivências como cidadãos titulares de direitos e como representantes de outros
titulares, dentro da política de assistência social brasileira.
Por meio de um olhar transversal, que procura apontar as generalizações
possíveis, a partir da combinação entre três dimensões de análise: natureza da
política pública; identidade política; atores sociais, dinâmicas e processos,
focalizamos a narrativa de vida, constituída, mediada, pela memória, tendo como
base a realidade vivenciada.
Esses cidadãos foram escolhidos por ter participado de vários períodos, de
diferentes lutas e defesa de políticas públicas, mas suas trajetórias se entrelaçam na
arena do Conselho. Foi a primeira luta compartilhada, a da conquista da terra, o que
possibilitou o acolhimento e o cultivo do araçá amarelo, uma simbologia da defesa
da vida.
Para fundamentar a reflexão acerca das trajetórias, buscamos referência nos
autores Dilthey que, em seus estudos, privilegia a vivência humana, bem como
Wacquant, que tem se dedicado a temas como a desigualdade urbana. Paul
Thompson, que discute memória, rede e mudança social, e José de Souza Martins,
que trata do crescimento do interesse pela vida cotidiana na Sociologia.
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O estudo analisa a correlação entre a construção da política pública de
Assistência Social, e a ação do Conselho e do Fórum relacionados a essa área da
Política Social.
A partir desse objetivo, este trabalho funde-se ao aspecto humano, enquanto
clivagem para a compreensão do contexto sócio-histórico brasileiro, suas
complexidades e contrastes nas relações sociais. O estudo contribui para um
conhecimento mais abrangente das dinâmicas participativas, em contextos
institucionalizados e seus impactos sobre a produção das políticas públicas, assim
como apresenta uma metodologia para análise das experiências participativas,
destacando a riqueza das trajetórias de vida e luta dos cidadãos presentes naquele
cenário.
Esse é um olhar no retrovisor da história, correspondente à necessidade
subjetiva de retrospecto, de revisão, de síntese dos que chegam ao fim e olham para
trás. Na socialização, os indivíduos adquirem hábitos de classe e, a partir desses,
estruturam seus comportamentos e produzem sentimentos de pertencimento. Cada
classe é definida por uma posição econômica, um modo de vida, práticas culturais e
por um acervo de capital econômico e cultural.
Portanto, não se trata de um discurso que lamenta a miudeza, o sofrimento e
o fracasso das vidas vividas. Mais do que isso, ao traçar um memorial, a forma dá
sentido e dignidade àquelas vidas, tirando-as do desenho particular em que estavam
aprisionadas, para articulá-las em outro lugar, tanto em relação ao sujeito autoral,
que simboliza, no ato da escritura, o retorno às origens, quanto no plano social, no
qual os protagonistas se juntam ao batalhão dos humildes e excluídos que atravessa
a história do País para dizer que outro mundo é possível.

a)
O interesse primeiro pelo desenvolvimento de um estudo sobre
esse tema como Dissertação de Mestrado deveu-se, certamente, à
experiência que teve a pesquisadora como protagonista dessa luta.
Compartilhada com muitos desses representantes, ao frequentar as
plenárias do Comas–SP, de muitos momentos de tensão e
apreensão, em virtude das insuficiências das políticas frente às
limitadas respostas apresentadas às demandas prioritárias dos
cidadãos titulares de direitos.

A contribuição que essa reflexão traz se reporta ao aspecto dos dilemas da
sociedade democrática, na qual permanece a voz sem força. É o caso das
conhecidas ―lutas surdas", conforme observa a professora Marta Campos, em uma

23

de suas aulas, ministrada no segundo semestre de 2011, em que discutiu a temática
da Cidadania e a Desigualdade de Classes Sociais. Sobre essa desigualdade de
forças, até mesmo para lutar, o conselheiro Sebastião Nicomedes nos traz relato
dramático:

[...] A plenária começa às nove horas da manhã, até depois do meiodia, já está todo mundo morrendo de fome...o pessoal pega seus
carrões, vai comer, vai fazer um lanchinho... Vamos fazer uma pausa
para o lanche! Aí, os usuários ficam tomando café e comendo uma
bolacha. Todos vão almoçam no self-service e depois voltam e vão
tocar a plenária até às 15, 15 e 30. Ô, au-to-má-ti-ca-men-te, o
raciocínio do usuário já foi para o beleléu.... Está com tontura, já
está com dor de cabeça, já está louco para sair dali! Não sabe
mais o que está fazendo! Isso tudo faz diferença, entendeu? Eu sei
que teve momentos lá que eu enxergava só bolinhas... Eu saía atrás
de sal ou alguma coisa para aguentar o resto da plenária! (Pesquisa
de campo, 2013).

Esse depoimento é uma das evidências sobre a presença peculiar dos
usuários, chamados a atuar na conjuntura da participação cidadã, em sua
representação dentro do estado ampliado e na partilha do poder.
Espelhando-nos na obra Contos Novos, de Mário de Andrade (1947), na
qual ele expressa a história e os sentimentos de sua gente, marcados pela
subjetividade. Seu trabalho é um "mergulho na alma do povo brasileiro‖, como bem
define a prefaciadora Maria Célia de Almeida Paulillo. Esse "mergulho" é profundo e
alcança a realidade social e psíquica dessas pessoas.
Da obra, destacamos o conto Primeiro de Maio. O protagonista é "um jovem
musculoso, carregador de bagagens" na Estação da Luz, um trabalhador braçal,
identificado pelo número "35‖, é um ser sem nome, um personagem representante
da classe trabalhadora. Ele pretende comemorar festivamente, celebrar o Dia do
Trabalho. Esse dia, dedicado a rememorar as lutas da classe trabalhadora, data
alardeada pelos meios de comunicação, centrais sindicais e partidos políticos, que
prometem grandes manifestações em várias partes do mundo, como marco de uma
revolta de todos os trabalhadores explorados. Tinha lido sobre isso e se animado
muito.
Todavia, apesar da sua disposição de integra-se nesse universo, sua
realidade cotidiana – de ocultamento e invisibilidade – teima em permanecer. Ele
acorda cedo, veste-se com mais cuidado do que de costume, diferente de todos os
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dias, e começa a circular pela cidade, ansiosamente desejoso de encontrar a "festa",
para dela participar. O que vê é decepcionante: a ordem de uma "festividade cívica e
institucional", como ressalta o contista.
Sua expectativa transforma-se em frustração. Aquele imaginário que
conduziria sua classe à vitória se transforma em humilhação, redução à
insignificância de sempre. Apresenta–se, então, como a derrota da classe proletária.
O "35", após aquele Primeiro de Maio perdido no coração da metrópole, retorna ao
seu território conhecido, encontra os companheiros de trabalho, impotente e
desamparado, depois da intensa experiência dos horrores que vivera naquele dia e,
enfim, na via da solidariedade cotidiana, pôs-se a ajudar o "22", um companheiro
idoso e cansado, com sérias limitações físicas, pelos tantos anos de trabalho
pesado.
Relacionamos esse enquadramento sócio-histórico que o autor nos
proporciona, com a experiência vivida, mais tarde, na vida pública brasileira, dentro
da dinâmica representativa dos Conselhos de Direitos, pelos representantes dos
cidadãos usuários de serviços e titulares de benefícios sociais, após a esperança
despertada pelo aceno do controle sobre a coisa pública. Sentiram–se como
"carregadores das bagagens da vida" e plenos de expectativas quanto à
possibilidade de mudança de paradigma no trato das demandas sociais, para
"festejar" os tempos novos da ERA de participação nos espaços deliberativos para a
afirmação dos Direitos e da Cidadania.
É bem esse o caso do estudo aqui apresentado. A essa comparação,
chegamos pela análise da participação dos representantes dos usuários no controle
público da Política de Assistência Social no Municipio de São Paulo: seus desafíos,
limites e suas posibilidades, sobretudo, na prática deliberativa do Comas.
A pesquisa privilegia o aspecto da participação democrática e suas lacunas,
até a efetivação de ações, para a mudança do patamar de vida dos cidadãos. A
existência de fatores determinantes de uma grande distância entre o debate e a
formulação teórica e política, e sua institucionalização, suscitou o desejo de
investigar os processos de modo a aprofundar o debate sobre a luta por cidadania.
Como no conto de Mário de Andrade – que adota o fazer de seu gênero, o
da arte do instinto, dramática e subjetiva, traduzindo sentimentos humanos de seus
personagens. Privilegiamos a realidade interior dos sujeitos de nossa pesquisa,
provocando suas raízes autobiográficas.
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Agrada-nos o uso do conto, por ser um gênero literário que apresenta
flexibilidade, podendo se aproximar da poesia e da crônica. Ele imprime leveza para
tratar metaforicamente de fatos dramáticos, como os percalços vencidos por nossos
protagonistas.
Na obra do autor, são os pobres, solitários, oprimidos ou marginalizados.
Todavia, ele também estudou e escreveu sobre cultura popular brasileira, a partir do
folclore, como representação da identidade social da comunidade, através de suas
criações culturais coletivas ou individuais.
Nosso ponto de partida é questionar a ordem capitalista e perversa, onde a
falta é que vai determinar o lugar dos sujeitos na sociedade. Por essa razão,
escolhemos como categoria central, norteadora deste estudo, a noção de Controle
público, Cidadania e Questão Social.
Nessa perspectiva, expressão direta das relações vigentes na sociedade,
localizando-a no âmbito de relações constitutivas de um padrão de desenvolvimento
capitalista, extremamente desigual, em que convivem acumulação e miséria.
Esse lugar tem contornos ligados à própria trama social, que gera a
desigualdade e que se expressa não apenas em circunstâncias econômicas, sociais
e políticas, mas também nos valores culturais das classes subalternas e de seus
interlocutores na vida social.
Por ser uma categoria multidimensional, e, portanto, não se caracterizar
apenas pela falta de acesso a bens, transforma-se em categoria política, que se
traduz pela carência de direitos, oportunidades, informações, possibilidades e
esperanças, como afirma. (MARTINS, 2000).
Dessa forma, o trabalho foi desenvolvido a partir da história real desses
cidadãos e as reinvenções das suas experiências cotidianas. Suas memórias
contribuíram para o entendimento da questão social no Brasil, da importância da
proteção social e da defesa de direitos, especialmente na cidade de São Paulo.
A relevância social deste estudo consiste na contribuição para a discussão a
respeito do sistema de proteção social brasileiro, ampliando o debate e o
conhecimento sobre as formas de enfrentamento da pobreza material, diante das
estratégias arquitetadas pelos sujeitos, na ausência do Estado, o engajamento e a
ocupação do espaço deliberativo do Comas.
Este estudo consiste na ampliação do conhecimento na área do Serviço
Social em sua transversalidade com a filosofia e as ciências sociais. Busca subsidiar
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novos conhecimentos basilares na construção de propostas que atentem para as
arestas contidas no processo histórico de formulação da proteção social brasileira e
o fortalecimento dos espaços de participação democrática com observância das
potencialidades implícitas, a partir de vivências dos sujeitos, com uma abordagem
singular para a afirmação das ações protagônicas em defesa da cidadania.
O controle público tem sua concepção advinda da Constituição Federal de
1988, enquanto instrumento de efetivação da participação popular no processo de
gestão político-administrativo-financeira, além de técnico-operativa, com caráter
democrático e descentralizado. Dentro dessa lógica, o controle do Estado é exercido
pela sociedade, na garantia dos direitos fundamentais e dos princípios democráticos
balizados nos preceitos constitucionais.
Todavia, o desafio é grande, porque não existe acúmulo nessa perspectiva
metodológica que adotamos. Principalmente ao recorrer ao gênero literário contos,
para percorrer as trajetórias dos cidadãos sujeitos deste estudo. Diversos autores
literatos discutiram a condição social e política do povo brasileiro. Eles são fonte de
fecunda inspiração.
Contudo, tem sido identificado em inúmeros estudos e pesquisas, no âmbito
nacional, que apontam as assimetrias de recursos políticos e materiais entre os
diferentes segmentos nessa instância de controle da ação pública, bem como a
resistência dos governantes em partilhar o poder com a sociedade civil.
Porém, essa relação carece ainda de aprofundamento, lacuna que esta
pesquisa busca suprir quando se propõe a problematizar as dificuldades de
participação, da representação dos usuários no âmbito do Comas.
Questão que expõe os dilemas da construção democrática quando setores
tradicionalmente excluídos do processo decisório buscam exercer seu protagonismo
político na esfera pública.
Nessa lógica, as limitações impostas à participação dos usuários no controle
público estão associadas à questão social e subalternidade, denunciando o flagrante
comprometimento do espaço destinado ao exercício da participação democrática.
A propósito desta questão, cabe refletir sobre o caminho que a luta pela
cidadania percorreu no Brasil desde o Império, passando pela República, com as
marcas do colonialismo que ainda perduram, nas novas formas neopatrimonialistas,
tomando por referência os estudos realizados por José Murilo de Carvalho (2006).
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No Brasil contemporâneo, a sociedade busca expressar ativamente seus
anseios por uma vida melhor. Conforme Dagnino (2004), viver-se-á um período cujo
desejo é por uma ―nova cidadania ou cidadania ampliada‖, que para ela (o conceito)
começou a ser formulado pelos movimentos sociais no Brasil a partir do final dos
anos 1970 e ao longo dos anos 1980.
A natureza da assistência social, que só em l988 foi elevada à categoria de
política pública, a partir da promulgação da Lei Orgânica da Assistência Social
(Loas) em 1993. Passada mais de uma década, em 2004, foi aprovada a Política
Nacional de Assistência Social (PNAS) que aborda o desafio da participação dos
usuários. Lentamente, avança o reconhecimento sobre os titulares de direitos até a
aprovação da nova Norma Operacional Básica (NOB-SUAS) 2012.
No estudo feito, consideramos que, em virtude das práticas e tradições
conservadoras da sociedade brasileira, há uma tendência à usurpação do direito à
representação democrática, e compreendemos que isso ocorre igualmente como
consequência da falta de recursos materiais para a própria sobrevivência, além da
escassez de informações. Ambas indispensáveis, como condições objetivas de
argumentação e amplitude da participação.
Buscamos identificar e registrar a prática política dos usuários conselheiros
da Assistência Social da Cidade de São Paulo, através das narrativas de suas
vivências políticas no interior do Conselho, retomando suas trajetórias de vida,
formação,

condição

socioeconômica,

percursos

de

militância

profissionais,

migrações, religião e engajamentos, discutindo o significado da luta por cidadania.
Aqui, no caso do nosso estudo, os cidadãos usuários da Assistência Social na
Cidade de São Paulo são os protagonistas. São igualmente os ―35‖, os ―operários‖
da construção da política pública de direitos.
Vários autores proporcionam um balizamento à nossa orientação teóricometodológica. Centrado na maneira como as formas sociais de sofrimento moldam a
subjetividade dos indivíduos, será considerada a contribuição sociológica de Pierre
Bourdieu (2005) apresentada no livro Esboço de Autoanálise. O autor faz sua
própria biografia, que significa tomar como último objeto de reflexão sua trajetória e,
com isso, objetivar a si mesmo como autor para compreender-se a partir de seus
próprios conceitos.
Dilthey, que tem sua teoria fundamentada nas manifestações de vida, busca,
na Filosofia Hermenêutica, estudar a teoria da interpretação. Todos os seus estudos
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privilegiam a vivência humana, bem como Wacquant, que tem se dedicado a temas
como a desigualdade urbana, marginalidade, instituições carcerárias e políticas
penais, dentre outros.
A ênfase trazida pelo pesquisador inglês Paul Thompson sobre Memória,
Rede e Mudança Social (2003), e José de Souza Martins, em A Sociabilidade do
Homem Simples (2000) discute o crescimento do interesse pela vida cotidiana na
Sociologia. Maria Carmelita Yazbek, em Classes Subalternas e Assistência Social
(2009), Ciampa (2005) com A Estória do Severino e a Estória da Severina, dentre
outros artigos publicados no Brasil.
A dissertação está estruturada em três capítulos. No primeiro, a abordagem
teórica trata dos aspectos históricos mais gerais relacionados ao percurso dos
direitos sociais na sociedade brasileira através da política da assistência social.
O

segundo

capítulo

apresenta

reflexão

contextualizada

acerca

do

funcionamento das relações entre estado, sociedade civil e controle público. A
temática controle público concentra-se em campos distintos. Por um lado, refere-se
a mecanismos de dominação do estado por uma ordem social, por outro, associa-se
a democracia, representação, participação social, lutas da sociedade por acesso aos
direitos sociais no campo do estado democrático, desde as civilizações antigas até a
contemporaneidade.
No terceiro capítulo, trata-se em profundidade do relato sobre as trajetórias
dos sujeitos escolhidos para participar do projeto, cujo enfoque é o Controle Público
na Política de Assistência Social. A totalidade das informações está no
desenvolvimento geral do trabalho, mas é no Capítulo III que especificamente são
apresentadas as trajetórias desses cidadãos em forma de Contos da Vida Real.
No quarto capítulo, tecemos considerações sobre as teias dessas histórias
com base na análise empreendida.

As considerações finais destacam alguns

resultados mais significativos da pesquisa, bem como questões que surgiram desse
processo, e que exigem novos estudos para seu contínuo aprofundamento analítico
na via da participação democrática.
Entre eles, reforça-se a importância de:


Consolidar a gestão democrática do Suas como um elo forte entre o

estado e os cidadãos.
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Ampliar a perspectiva de garantia dos direitos, de condições de vida

digna e do exercício da cidadania, englobando políticas públicas das áreas
econômica, fiscal, emprego e renda, habitação, meio ambiente,

crédito, dentre

outras, articuladas com a Política de Assistência Social.


Conferir

sistematicamente

as

deliberações

das

conferências

envolvendo, nesse exercício, todos os cidadãos titulares de direitos na defesa dos
interesse coletivos, em consonância com o PLAS e a Secretaria de Planejamento,
na perspectiva de tratar com prioridade as demandas dos segmentos mais
vulneráveis.


Fortalecimento dos fóruns e movimentos em defesa da atuação crítica

e propositiva, para que o direito à participação, à liberdade, à cidade, possa ser
continuamente

concretizado

na

perspectiva

de

uma

sociedade

realmente

democrática e fortalecer as justas demandas dos usuários por um lugar mais central
nas decisões políticas.


Compreende-se a importância de o Conselho incluir em seu Plano de

Recursos Humanos uma metodologia de atenção e registro do memorial de todos os
conselheiros, cidadãos, por atuarem com espírito republicano, que se dedicam à
defesa e garantia dos direitos nessa cidade e por vezes são ocultados.
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CAPÍTULO I

ABISMOS E HORIZONTES

1.1 Antecedentes Históricos dos Direitos Sociais Inscritos no Contexto
Brasileiro

Ao percorrer os caminhos da cidadania, observando os abismos e horizontes
revelados ao longo da história de formação social do povo brasileiro, a questão do
acesso à terra aparece como central. Sabe-se que, durante os séculos de
colonização (XVI a XVIII), a organização social estava alicerçada nos senhores
latifundiários, na Igreja e no escravismo. Aas relações sociais eram caracterizadas
pelo autoritarismo e por absoluto descompromisso social por parte de quem
governava, somando-se ao analfabetismo, cenário este que revela a condição de
não cidadãos do povo brasileiro. (CARVALHO, 2006).
De acordo com a análise de Maricato (1997 apud FERREIRA, 2005), foi
entre 1822 e 1850, nas décadas anteriores à aprovação da Lei das Terras, que se
consolidou de fato o latifúndio brasileiro, por meio da ampla e indiscriminada
ocupação das terras e a expulsão dos pequenos posseiros pelos grandes
proprietários rurais.1
Franco (1964) discute a inserção de tais indivíduos na sociedade mais
ampla, destaca o papel subserviente que lhes é relegado e que circunscreve sua
localização à margem da economia colonial da época. Por não se integrarem à
produção mercantil, esses homens sujeitavam-se à dominação paternalista,
baseada no favor.
O fim da escravidão, no Brasil, está mais ligado aos fortes interesses
comerciais ingleses, à potência hegemônica da época, do que a ideais
abolicionistas. Mesmo com a abolição da escravatura, a lavoura de café continua em

1

Como parte do resultado de sua pesquisa, Ferreira (2005) destaca que no período inicial da
República, várias correntes se opuseram às formas de ocupação do território e de construção da
cidadania republicana, o que refletia também nas políticas de ocupação do território. Mas mesmo
anteriormente, antes até da independência, Dom Pedro e José Bonifácio já procuraram incentivar a
vinda de colonos europeus para o sul do País, com a intenção de formar uma classe média rural de
pequenos proprietários agricultores, enquanto que a migração para São Paulo era destinada ao
fornecimento de mão de obra para a grande lavoura. (FAUSTO, Boris. História do Brasil. São Paulo:
Edusp, 1994).
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expansão devido ao movimento interno do trabalho "livre" de imigrantes europeus,
período este denominado, por Vicente Faleiros (2009), como "capitalismo nascente".
Esse processo vai repercutir ao longo da história e os problemas antigos
permanecem revestidos com uma nova roupagem, no século XX, ao deparar-se com
a condição de degradação na vida dos cidadãos. Reafirmando o nível da reprodução
espacial das contradições entre capital e trabalho, ocorre assim um processo
revelador da condição social da "dialética da dependência" de cidades em vias de
destruição da vida social, em que a produção da riqueza gera simultaneamente a
pobreza2 (MARINI, 1973, apud USINA, 2012).
Essa realidade de exclusão leva Ferreira (2005) a sustentar que é por causa
de um Estado repressor, centralizador e populista, que os trabalhadores são
expulsos de suas terras e obrigados a superlotar os grandes centros urbanos,
habitar os mais insalubres lugares, em busca de melhores condições de vida e de
trabalho, sedentos por seus direitos que, historicamente, são desrespeitados ou
simplesmente ignorados, em nome do chamado desenvolvimento.
Em tal cenário, no regime militar, o Estado passa a promover
deliberadamente soluções habitacionais de baixo custo, nas periferias. Como
argumentou a então deputada Sandra Cavalcanti, em carta ao presidente Castello
Branco, no intuito de defender a necessidade de ação no setor da habitação popular:

[...] achamos que a revolução vai necessitar agir vigorosamente junto
às massas. Elas estão órfãs e magoadas, de modo que nós vamos
ter que nos esforçar para devolver a elas uma certa alegria. Penso
que as soluções de moradia, pelo menos nos grandes centros,
atuará de forma amenizadora e balsâmica sobre suas feridas
cívicas... (VILLAÇA, 1986, apud FERREIRA, 2005).

Essa ação demonstra uma estratégia clara de uso dos recursos e
investimentos públicos para a obtenção de vantagens e legitimação política. A
cooptação é uma categoria definida por Sergio Abranches para "explicitar a inclusão
seletiva e controlada por parte do Estado de grupos sociais estratégicos e
mobilizados como resposta antecipada às demandas das classes desprivilegiadas
por direitos sociais e políticos". (PAULA, 1992, p.119-120).
2

Em Dialética da Dependência, Ruy Mauro Marini (1973) articula o caráter dependente das
economias periféricas com a superexploração dos trabalhadores, como mecanismo fundamental da
acumulação capitalista brasileira. Disponível em: http://boitempoeditorial.wordpress.com/a-formadialetica-da-dependencia>. Acesso em: 13 fev. 2013.
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Nesse contexto, pode-se afirmar que o fenômeno de cooptação não guarda
novidade, sendo constatado frequentemente em situações nas quais o Estado
procura reverter resistências populares para manter o status quo, reafirmando as
práticas assistencialistas embora essa prática seja antagônica à ordem democrática.
Todavia, no Brasil, a política, de modo geral, esteve historicamente marcada
como o lugar de atendimento das carências, com origem na filantropia, no favor e de
forma desregulada, tomando um sentido político oposto, em que o usuário é
colocado na condição de ―assistido‖, ―favorecido‖ e nunca como um cidadão que tem
direito a um serviço, como responsabilidade e dever do Estado. As contradições do
Estado de direitos, do abismo que existe entre a cidadania e o cidadão, são
ilustradas na afirmação de Aldaíza Sposati (2001, p. 20): "Quem não tem teto e vive
sobre o solado gasto da sandália de dedo, não é brasileiro".
Na mesma direção, Renato Sena, sujeito dessa pesquisa afirma: "Dignidade
de verdade é endereço e chave!". O usuário (titular de direitos) dos serviços e
benefícios dentro da Política Social, denuncia que a política da Assistência Social é
insuficiente para o resgate da dignidade daqueles que historicamente estiveram à
margem do direito e da cidadania. Corrobora também com as definições de Robert
Castel (1995, p. 22), quando conclui que o "excluído é de fato desfiliado3",o que
significa dizer que o sistema de proteção social no Brasil tem sua trajetória feita de
rupturas e instabilidades.
É importante atentar também para a presença ineludível da questão da
acumulação e da equidade, certamente um campo gerador de conflitos (SANTOS,
1979, p. 125) no tocante à existência de direitos para todos. Uma realidade difícil de
lidar, o que pode induzir os governos a praticarem o que o autor chama de "cálculo
do dissenso", ou seja, avaliar a taxa tolerável de injustiça.
Essa prática pode ser identificada na análise sobre a evolução da política
social brasileira, na qual efetivos progressos da legislação coincidem com a vigência
de governos autoritários. Nessa medida, a experiência brasileira associa a política
do operariado industrial em troca do reconhecimento de alguns de seus direitos
civis. (SANTOS, ibid., p. 123).
Uma visão da gradativa institucionalização gradativado sistema de proteção
aos trabalhadores do mercado formal no País, de 1923–2013, apresenta-se o

3

Tradução da expressão da língua francesa: desaffilié. Nota do tradutor do texto.
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Quadro 1 (ANEXO A), que resume as mudanças no acesso a direitos sociais no
Brasil, em diferentes épocas, seguindo a clássica e corrente divisão dos direitos de
Marshall. (Quadro 24, ANEXO B).
A observação do Quadro 1 permite a visualização do que Wanderley
Guilherme dos Santos (1979) coloca para reflexão sobre a noção de Cidadania,
ressaltando que o conceito tem permanecido – de forma variável nos diferentes
tempos, mas sempre constante –, às vezes, destituído do seu obrigatório caráter
público e universal.
Essa realidade é abordada ainda por Faleiros (2006), quando empreende
um fecundo debate acerca do Estado de Bem-Estar Social, ao discutir inclusão e
cidadania. No bojo desse debate, ele sustenta que a "inclusão política na esfera do
direito não corrige per se, a exclusão socioeconômica".
É fato notório que "a relação entre ambas se manifesta no contexto histórico,
o qual poderá sofrer alterações mediante pactos estabelecidos por meio das lutas
sociais".
Essa reflexão é bastante elucidativa para a compreensão de séculos de
práticas sociais fragmentadas, individualizadas, que foram sendo designadas como
de assistência social, em clara contraposição à política pública de assistência social
contida na Constituição Federal (CF) de 1988.
Surge, nesse contexto desfavorável, uma massa de ―excluídos5‖, somando–
se aos escravos. ―O contraste entre a miséria e a riqueza, põe em evidência
manifestações individuais e coletivas com seu cortejo de prostituição, roubo,
delinquência e a fome‖. MAESTRO, (2009). O autor destaca que novas leis são
criadas e o Estado realiza importantes intervenções, cria o Código Sanitário que
estabeleceu as condições de habitação para o trabalhador, caracterizando mais um

4

Quadro elaborado a partir de pesquisa da autora em Santos (1979, p. 25) e Marshall (1950). A
clássica tipologia de direitos proposta por Marshall é usada por clarear rapidamente a compreensão
do fenômeno, sem desconsiderar as justas críticas vigentes.
5

De acordo com Castel (1995), em seu texto intitulado As Armadilhas da Exclusão, ele aborda essa
questão e reflete sobre a definição do termo exclusão como modalidade de miséria do mundo, que
aos poucos se impôs como um mot-valise, na França, entre os anos de 1992 e 1993, se alastrando
pelos meios de comunicação e dominando o discurso político. Cita como exemplo o desemprego de
longa duração, o jovem da periferia, o sem domicílio fixo. O contexto era de elevados índices de
desemprego e decadência social, dos governos socialistas. Momento em que a exclusão, segundo
ele, torna-se a "questão social" por excelência. Contudo, o autor adverte para a atenção e o cuidado
que se deve ter ao fazer uso dessa noção, sobretudo considerar o caráter heterogêneo que essa
noção carrega em si. Em síntese, esclarece que os "estados" resultam de trajetórias deferentes.
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instrumento da política higienista6. Os pobres são segregados, apartados, são
condenados à invisibilidade.

1.2 Qual Cidadania?

A cidadania nos tempos que correm após esse período repressivo da
história brasileira, é classificada como "cidadania regulada". Ou seja, tem suas
bases fundadas em um sistema de estratificação ocupacional, são aqueles cidadãos
que se encontram em qualquer uma das ocupações reconhecidas e definidas em
leis. (SANTOS, 1979, p. 76). Uma cidadania que não incomodava às classes
dominantes, visto que assegurava apenas os direitos do cidadão como eleitor e
como trabalhador, este último incluído no mercado formal de trabalho.
O contrato de trabalho define, imediatamente, as condições de reprodução
do trabalhador no mundo da previdência, ou no da assistência, cabendo à última
―como mecanismo econômico e político, cuidar daqueles que aparentemente não
existem para o capital‖. (SPOSATI, 1991, p. 15). Corrobora com essa análise, a
apresentação do conceito de "cidadania regulada", defendida por Santos (1979,
p.76), quando o autor sustenta que tal condição representa carteira profissional ou,
simbolicamente, a certidão de um nascimento cívico, portanto, aprofundando as
desigualdades.
Na primeira metade dos anos 1930, a questão social7 se inscreve no
pensamento dominante como legítima, expressando o processo de ―formação e
desenvolvimento da classe operária e de seu ingresso no cenário político da
sociedade, exigindo seu reconhecimento como classe por parte do empresariado e
do Estado‖. (IAMAMOTO, 2011, p. 77).
6

Sobre o assunto do higienismo e eugenia, referencio o leitor ao livro intitulado Raça Pura, escrito
pela historiadora Pietra Diwan e lançado em 2007, pela editora Contexto. A autora mostra como a
ciência e o poder podem se aliar e criar políticas preconceituosas, por vezes genocidas, que, sob o
discurso da diferença biológica, separam sociedades em classes sociais e confinam os diferentes em
guetos, sanatórios, prisões e campos de trabalho forçado.
7

Castel (1998, p. 41) caracteriza a questão social por ―uma inquietação quanto à capacidade de
manter a coesão de uma sociedade. A ameaça de ruptura é apresentada por grupos cuja existência
abala a coesão do conjunto‖. Explicitando a composição de tais grupos, o autor esclarece que as
populações que dependem de intervenções sociais, basicamente, ao fato de não serem capazes de
trabalhar, sendo tratados de forma distinta, em função desse critério. A análise parte da identificação,
no longo prazo, de uma correlação profunda entre o lugar ocupado pelo indivíduo, na divisão social
do trabalho, e a participação nas redes de sociabilidade e nos sistemas de proteção.
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Em sua análise, as teorias explicativas sobre a política social não dissociam
a forma como se constitui a sociedade capitalista dos conflitos e contradições que
decorrem do processo de acumulação. Tampouco a separam das "formas pelas
quais as sociedades organizaram respostas para enfrentar as questões geradas
pelas desigualdades sociais, econômicas, culturais e políticas" (CHIACHIO, 2006,
p.13) .
De acordo com a análise de Schwartzman (1988, p.37), no caso brasileiro,
a coexistência de um Estado com características neopatrimoniais

levou,

no

passado, à tentativa de organização da sociedade em termos corporativos
tradicionais, criando uma estrutura legal de enquadramento e representação de
classes.
A propósito dessa questão, cabe refletir sobre o caminho percorrido pela
cidadania no Brasil desde o Império. Carvalho (2006) elenca que as evidências
revelam que, até o ano de 1930, no País, não havia povo organizado politicamente,
nem sentimento nacional consolidado. Sem lugar reconhecido no sistema político, a
cidadania era estampada em negativo pela ação do Estado liberal.
Faleiros (2009, p. 49) corrobora esse ponto de vista quando afirma que,
nesse momento, esse estado se apresenta apenas como "protetor dos fracos" e
suas medidas legais buscam um meio de compensar as fraquezas individuais:
"introduz os direitos sociais em nome da justiça distributiva, da equidade e da
igualdade de oportunidades".
Em 1938, é criado o Conselho Nacional de Serviços Social (CNSS)
(Decreto-Lei 525, de 1o de julho de 1938).8 Cabia ao CNSS a análise das entidades
sociais e de seus pedidos de subvenções e isenções, além da demanda dos ―mais
desfavorecidos‖ (SPOSATI, 2004, p.15). A Legião Brasileira de Assistência (LBA)9 é
criada em 1942 e considerada a primeira instituição de assistência social,
comandada pela primeira-dama Darcy Vargas.

Essa prática de empregar parentes

no serviço público ficou conhecida como "nepotismo10", se alastrou por todas as

8

Primeiro instrumento de relação entre o Estado e as organizações sociais privadas que prestam
serviços socioassistenciais para regular a distribuição de recursos.
9

Criada como a grande instituição federal de assistência social, a LBA é nucleada por todo o País
para o atendimento às famílias dos pracinhas, além de aglutinar as organizações assistenciais.
10

Originalmente, a palavra aplicava-se exclusivamente ao âmbito das relações do papa com seus
parentes (particularmente com o cardeal-sobrinho - em latim: cardinalis nepos, em italiano: cardinale
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esferas administrativas, foi motivo de muitos escândalos públicos e apenas no ano
de 2008 o Supremo Tribunal Federal aprovou a Súmula Vinculante 1311, que a
proíbe.
As exigências por mudanças no País seguem em curso, com o fim do
governo de Vargas, em 1945, novas eleições são realizadas em dezembro, saindo
vencedor o general Eurico Gaspar Dutra, – apoiado pelo próprio ex–presidente –,
que toma posse em janeiro de 1946, ano em que a Assembleia Constituinte
promulga nova constituição.
Segundo Carvalho (2006, p. 127–131): ―Essa nova fase histórica para o País
ficará descrita, como a primeira experiência democrática de sua história‖. No que se
refere à representação política, entretanto, do ponto de vista desse autor, não houve
expressiva mudança. A legislação introduziu a Federação, de acordo com o modelo
dos Estados Unidos. Segundo ele, ―a população passa a exercer seu direito" de voto
e decisão sobre a escolha dos governantes das divisões administrativas do País
chamadas, então, províncias, hoje os estados. O autor estende ainda essa relação
como forma de exercício dos direitos políticos, afirmando ser o ―coronelismo‖ um
obstáculo ao seu exercício e impedindo a participação política nas fazendas onde
imperava a lei do coronel: criada e executada por ele, torna seus trabalhadores
súditos.
A nova CF também estabelece novos dispositivos propiciados pelo Estado e
destinados às instituições sociais, como a isenção de impostos para as instituições
de assistência social, sob o exame e sanção do CNSS

12

, de onde procederá o

registro dessas entidades. (MAESTRO, 2009).

nipote, mas atualmente é utilizado como sinônimo da concessão de privilégios ou cargos a parentes
no funcionalismo público.
11

Súmula Vinculante n. 13 - A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral
ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma
pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo
em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e
indireta, em qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, viola a Constituição Federal. (Sessão
Plenária de 21/8/2008. DJe 162, de 29/8/2008, p. 1. DOU de 29/8/2008, p. 1. CF de 1988, art. 37,
caput).
12

A regulamentação desse dispositivo ocorre por intermédio da Lei 3.193/1957, vedando à União,
Estados e Municípios o lançamento de imposto sobre templos de qualquer culto, bens e serviços de
partidos políticos, instituições de educação e assistência social. Sob o governo Kubitschek, é
publicada a Lei 3.577/1959, isentando as entidades de fins filantrópicos da taxa de contribuição à
previdência.
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A partir dos anos de 1950, Ferreira (2005, p.12) assinala a mudança para
um diferente paradigma econômico – o da abertura do país ao capital internacional,
promovida por Juscelino Kubitschek – como o momento de negação definitiva da
possibilidade de construção de uma economia capitalista minimamente autônoma e
distributiva13.
Com base nas reflexões encampadas por esse autor, o modelo de intenso
crescimento, o "milagre econômico", sofre de duplo problema: por um lado, parte de
um padrão ―congênito‖ de atraso tecnológico, pois as indústrias que chegavam
traziam para o País tecnologias já obsoletas em seus países de origem. Por outro,
estava condicionado a um padrão de alta concentração da renda, já que se baseava
na manutenção de mão de obra de baixo custo, necessariamente subassalariada.
Do ponto de vista político, a partir de 1964, com o golpe militar, o País
conhece novo período autoritário, que se estenderá até 1985.
A partir do golpe, os direitos civis e políticos são limitados pelas medidas de
repressão do Estado autoritário, constituídas nos ―atos institucionais‖, editados por
presidentes militares, contando com o silêncio e a cumplicidade das classes
dominantes.14

13

Autores como Caio Prado Jr. ou Florestan Fernandes enxergam, na política de industrialização,
pela abertura às multinacionais estrangeiras, iniciada nos anos 50, o momento de definitiva renúncia
à possibilidade de construção da nação, e da associação definitiva entre as burguesias nacionais e os
interesses expansionistas do capitalismo internacional, dando origem ao que Fernandes denominou
da ―contra-revolução brasileira‖. Ver, a respeito: SAMPAIO Jr, Plínio. Entre a nação e a barbárie.
Petrópolis: Vozes, 2000.
14

De acordo com registros da Fundação Ulysses Guimarães, o período de 1964 a 1969 foram
decretados 17 atos institucionais, sendo os mais significativos: Ato Institucional n. 1 (AI-1) – editado
em 9/4/1964 em que foram cassados vários líderes políticos e lideranças sindicais, estudantis,
funcionários civis e professores; Ato Institucional n. 2 (AI-2) – editado em 27/10/1965, extinguiu os
partidos políticos e criou o bipartidarismo, originando a Aliança Renovadora Nacional (Arena) e o
Movimento Democrático Brasileiro (MDB); determinou a eleição indireta para Presidente da
República; Ato Institucional n. 3 (AI-3) – editado em 5/2/1966, estabeleceu a eleição indireta também
para governadores e prefeitos das capitais; Ato Institucional n. 4 (AI-4) – editado em 7/12/1966,
estabeleceu poderes constituintes ao Congresso para aprovar um novo projeto de constituição, nos
moldes do regime militar, revogando a Constituição de 1946; Ato Institucional n. 5 (AI-5) – editado em
13/12/1968, o mais radical de todos, autorizou o presidente a caçar mandatos, intervir nos Estados e
fechar o Congresso, a censura passou a ser total, incluía a proibição de manifestações de natureza
política, além de vetar o habeas corpus para crimes contra a segurança nacional.
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1.3 A Conquista da Constituição Cidadã

Verás que o filho teu não foge à luta

A Assembleia Nacional Constituinte aprova, em 1988, nova constituição.
Considerada a mais liberal e democrática que o País já teve, merece por isso o título
de Constituição Cidadã, expressão utilizada pelo senador Ulysses Guimarães, dados
os avanços sociais que incorporou no texto, ao introduzir, de forma inédita, um
capítulo sobre a ordem social que garante "justiça e equidade social".
Campos (1998, p. 10) lembra de dispositivos que representam verdadeira
ampliação de direitos: ―No que diz respeito à importância de reformas estruturais no
País, para além de chamados direitos sociais‖.
A CF de 88 demarca nova ordem jurídica também para a assistência social,
possibilitando a participação direta da população na gestão e formulação das
políticas públicas. Demanda do Estado a criação de novos espaços de discussão
democrática e de nova institucionalidade para as políticas sociais: os conselhos
setoriais de políticas públicas.
Nas políticas de saúde, educação, assistência social, é estabelecida a
obrigatoriedade de formação de Conselhos específicos para cada área, nos quais os
representantes das comunidades, dos serviços prestados e dos usuários passam a
ter assento, ao lado dos governamentais. Propiciaram novos espaços de
negociação, constituindo inovações institucionais importantes, que contribuem para
a construção da governança democrática.
A participação da população é, em grande parte, concretizada na
constituição

de

conselhos

paritários

e

deliberativos,

com

representação

governamental e não governamental, dotados de fundos específicos, por eles
geridos, com os Executivos, nos níveis da União, dos estados e de todos os
municípios. Passa a ser condição de efetividade e de satisfação das necessidades
do cidadão. O art. 1o da CF dá ao município maior autonomia. Segundo Tatagiba
(2006), esse novo arranjo retira os municípios da condição de coadjuvante e lhes
confere o papel central na gestão das políticas sociais.
No momento inicial, entretanto, a luta para a aprovação das leis orgânicas
trilha um longo caminho de avanços e retrocessos, que, ao final, impede a
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integração das três áreas componentes da seguridade social (Previdência, Saúde e
Assistência Social)15.
Apesar das dificuldades de implantação, esse desenho de política social,
que inclui a participação de gestores e beneficiários em seu processo de formulação
e implementação, favorece a capacidade associativa; em tese, o protagonismo
cidadão e a transparência e eficácia no desempenho das políticas, no âmbito local.
A participação da sociedade civil coloca novos desafios na busca de soluções e
melhor definição das responsabilidades, sobretudo dentro do objetivo de superação
da pobreza e da desigualdade social, no novo cenário democrático. É a perspectiva
de participação cidadã, por meio dos mecanismos previstos nessa nova legislação.
A efetivação de uma agenda de provisão de necessidades sociais envolve a
luta de múltiplos movimentos sociais. De acordo com Fleury (2005), ―não houve, por
ocasião da Assembleia Nacional Constituinte, condições políticas de construção de
um pacto social capaz de inclusão da população excluída, que permitisse a
consecução de políticas efetivas e universais de cidadania‖ (apud MAESTRO, 2009,
p.105)
Em dezembro de 1993, cinco anos depois de promulgada a CF de 1988, é
sancionada, pelo Presidente da República, a Loas, que, em 1991, havia sofrido veto
integral do presidente Collor, sob alegação de ausência de verbas orçamentárias
necessárias a seu cumprimento.
A Loas regulamenta os artigos 203 e 204 da CF e é promulgada graças à
luta articulada de pessoas e organismos, como o Conselho Federal de Serviço
Social

(CFSS);

os

trabalhadores,

assistentes

sociais,

pesquisadores

das

universidades, e o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas (IPEA). A
participação mais ampla da população, apropriando-se dessa luta, só ocorre depois.
Em consonância com a nova CF, um dos mecanismos propostos pela Loas
para

efetivar a participação popular (art. 204, II, CF-88) foi a instituição de

Conselhos de Assistência Social nos três níveis de governo.
Esses artigos constitucionais deram, à assistência social, novos padrões,
dentro os quais a inclusão no campo da seguridade social como política de proteção
social não contributiva:

15

A Lei Orgânica da Saúde é a Lei federal n. 8.080, de 19 de setembro de 1990; da Seguridade
Social é a Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, e da Assistência Social, é a Lei 8.742, de 7 de dezembro
de 1993.
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Art. 194 – A seguridade social compreende um conjunto integrado de
ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas
a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à
assistência social.
Art. 203 – A assistência social será prestada a quem dela necessitar,
independentemente de contribuição à seguridade social.
Art. 204 – As ações governamentais na área da assistência social
serão realizadas com recursos do orçamento da seguridade social,
previstos no art. 195, além de outras fontes. (CF-88).

Sposati (2004, p.17) afirma, ainda, que a natureza da nova concepção
política de proteção social compõe o conjunto de direitos de civilização de uma
sociedade. Ela é uma política estabelecida para preservar a segurança e a
dignidade de todos os cidadãos.
O reconhecimento da assistência social como dever do Estado para o
usuário dos serviços socioassistenciais, o direito de reclamar legalmente a prestação
de serviços, com qualidade e sem a obrigatoriedade de contrapartidas.
A nova conjuntura exige a instalação de conselhos paritários de gestão,
instalação dos seus fundos de financiamento e a elaboração do plano de gestão da
assistência social, a ser aprovado pelo respectivo Conselho.
De acordo com o documento da PNAS16, elaborado pelo Ministério do
Desenvolvimento Social e Combate à Fome, a política de assistência social tem sua
expressão em cada nível da Federação, na condição de comando único.
Os governos locais, ao criar seus conselhos, teriam de definir as atribuições
para a formulação e implementação da Política de Assistência Social na respectiva
esfera governamental, com caráter deliberativo e de controle social, dando–lhe
mecanismos de fiscalização da política local, criando, principalmente, o respectivo
fundo. Tatagiba (2007, p. 53) define os conselhos como:

[...] instituições participativas permanentes, definidas legalmente
como parte da estrutura do Estado, cuja função é incidir sobre as
políticas públicas em áreas específicas, produzindo decisões que
algumas vezes podem assumir a forma de norma estatal, e que
contam em sua composição com a participação de representantes do
Estado e da sociedade na condição de membros com igual direito à
voz e voto.

16

BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Secretaria Nacional de
Assistência Social. Política nacional de assistência social. Brasília, DF, 2004. p.37.
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Concordando com Tatagiba, observa-se que os conselhos são inovações
institucionais que incorporam demandas sociais, compatibilizam interesses, dão
consistência a uma agenda de ―interesse público‖, de forma a fornecer parâmetros
para a ação governamental.
Faz parte de sua natureza gerenciar conflitos de interesses, estabelecer
pactos sobre temas e questões de alta relevância e interesse público, naturalmente,
em consonância com a antes mencionada agenda pública. Dessa forma, os
Conselhos podem ser considerados como espaços de formação da opinião e da
vontade, como instâncias expressivas de processos deliberativos e como eixos de
uma institucionalidade democrática substantiva e participativa.

1.4 A Luta pela Afirmação da Política de Assistência Social na Cidade de
São Paulo

Da dura poesia concreta de tuas esquinas...
(Sampa, Caetano Veloso)

A partir desse ponto de referência, o estudo é dedicado à trajetória da
política pública de assistência social, na cidade de São Paulo, e seu percurso no
trânsito para o favor do direito. Esse processo vai culminar nas reivindicações por
direitos sociais com vistas à superação das expressões da Questão Social17.
A cidade de São Paulo, segundo o Censo Demográfico de 1872 a 1889,
passa de 65 mil habitantes para 240 mil, calculando-se um crescimento registrado
no nível de maior taxa de crescimento populacional do século, em razão do grande
número de imigrantes estrangeiros que aqui se fixavam18.

17

A ―Questão Social‖ é indissociável da sociabilidade capitalista fundada na exploração do trabalho,
que a reproduz ampliadamente. Ela envolve uma arena de lutas políticas e culturais contra as
desigualdades socialmente produzidas. Suas expressões condensam múltiplas desigualdades
mediadas por disparidades nas relações de gênero características étnico-raciais e formações
regionais colocando em causa amplos segmentos da sociedade civil no acesso aos bens da
civilização. (IAMAMOTO, 2007).
18

o

Disponível em: <http://smdu.prefeitura.sp.gov.br/historico_demografico/1872.php>. Acesso em: 1
dez. 2012.
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Com essa ―explosão demográfica‖, segundo Maestro (2009), ocorrem muitos
problemas de ordens social e sanitária, oriundas de uma questão estrutural, numa
sociedade de natureza excludente. Suas expressões são devastadoras sobre o
trabalhador, e é nesse espaço que se situa a condição de pobreza, exclusão e
subalternidade.
A cidade era o Burgo dos Estudantes, devido à Academia de Direito,
fundada em 1827 e as intervenções da administração pública municipal, exercida
pela Câmara, não causavam grandes alterações nos hábitos e costumes cotidianos
da população, em razão do grande número de habitantes.
Marx, em

O Capital (1962, p.258), define a dimensão do abismo a que o

capitalismo faz sucumbir a classe trabalhadora, mergulhada no campo do
pauperismo, definida pelo autor como o "albergue dos inválidos".
Tais fatos tornam-se evidentes a partir dos procedimentos legais para a
ordenação da vida pública, adotados na cidade no final do século XIX, com a criação
dos respectivos códigos de postura, sanitário e de zoneamento, evidenciadas na
estrutura urbanística da cidade que determina o local do pobre.
Sposati (2001) cita a preocupação com o aspecto do higienismo, bem como
a criação do cemitério da Vila Formosa em 1940, indício importante do signo de
apartação das classes sociais que então vigorava. Nesse mesmo cemitério, foram
encontradas ossadas de mortos, desaparecidos políticos, vítimas da repressão e da
ditadura19, demonstrando, assim, o destino de ocultamento do corpo de militantes
que lutaram por uma sociedade igualitária e democrática.
São Paulo refletia a problemática do País, explícita no processo de
"libertação" dos escravos. Sem qualquer tipo de amparo ou proteção, formavam
massas empobrecidas lutando por melhores condições de vida. Luta esta agravada
pela iminente industrialização do País.
Na realidade brasileira, a intensa migração interna está registrada
artisticamente, como se nota na letra da canção Carcará, cantada e declamada em
1965, por Maria Bethania:
19

Foram removidas16 ossadas, encontradas em sepulturas clandestinas, no Cemitério da Vila
Formosa, em São Paulo (SP), em que podem estar enterrados restos mortais de desaparecidos
políticos pela ditadura militar (1964-1985). Os restos mortais retirados surpreenderam a equipe,
segundo a procuradora Eugênia Augusta Gonzaga, pois indicam que o local clandestino continuou
sendo usado até a década de 1990. ―Além de ser utilizado, ele não foi documentado em lugar
nenhum e ele recebeu ossos de pessoas identificadas que não puderam continuar pagando os
ossários privados.‖ O mais grave, de acordo com a procuradora, é que a sepultura comum foi
descaracterizada e camuflada no ano 2000.
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Carcará! Num vai morrer de fome.
Carcará! Mais coragem do homem.
Carcará! Pega, mata e come!

[...] Em 1950, mais de dois milhões de nordestinos viviam fora dos
seus estados natais; 10% da população do Ceará imigrou; 13% do
Piauí; 15% da Bahia; 17% de Alagoas.

Diante desse contexto do reconhecimento da questão social, Sposati (2002)
destaca que a primeira forma de institucionalização da Assistência Social, foi a
criação da Comissão de Assistência Social do Município (Casmu), em 1951. Essa
comissão visava justamente atender à demanda decorrente do grande contingente
de migrantes, retirantes, em virtude do fenômeno da seca do nordeste.
Nas palavras de Sposati (2002, p.38), a prefeitura, neste momento, ao
apoiar a ação indireta, realizada por meio de entidades sociais, reduziu a ação direta
e promoveu a fragmentação das ações do órgão: ―O enfrentamento da questão
social foi entendido pela Casmu como resultante de um mix entre uma ação de
política e de benemerência‖.
A Casmu ―deveria receber investigar e encaminhar os pedidos de atestados
de pobreza‖ para provar que o cidadão não tinha condições de subsistência por
conta própria e, assim, depois de obtido o certificado, poderia ser reconhecido como
necessitado. Em seu percurso, seguem as ações diretas por meio do
desenvolvimento técnico

de projetos voltados, dentre outras ações, ao trabalho

comunitário.
Segundo Maestro (2009), em 1966, no mandato do prefeito José Vicente de
Faria Lima, foi criada a Secretaria de Bem-Estar Social20, cuja gestão dá a tônica da
década de 1960, mostrando, portanto, uma ação centralizada, setorizada e
excludente da participação da população interessada nesses serviços, tanto em
termos de sua concepção como de condução.
Para Sposati (2002, p. 39-42), essa dinâmica institucional é incompatível
com a concepção de direito publico e a assistência social segue mantendo suas
práticas de benemerência.

20

A Secretaria Municipal do Bem-Estar Social foi criada pela Lei municipal n. 6.882, de 18 de maio de
1966.
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Maestro (2009) sustenta que, somente a partir do final dos anos 70, as lutas
dos movimentos sociais populares fazem emergir no País o desejo de uma cultura
democrática em torno do uso dos recursos públicos, da participação das pessoas no
processo decisório das políticas sociais, assim como da atividade política baseada
na ética.
Tais lutas asseguraram importantes conquistas no campo da cidadania, da
participação popular, da democratização do Estado e da sociedade. E repercutiram
muito favoravelmente na atuação da secretaria, tanto ampliando seu papel como
estendendo o atendimento das reais demandas sociais. Mesmo assim, é importante
destacar a dinâmica da historia e o processo de subordinação e burocratização dos
órgãos responsáveis.
O Conselho Municipal de Auxílios e Subvenções (Cemas) é criado no
Gabinete do prefeito Salim Curiati, em 198221, com a finalidade de coordenar a
concessão de recursos às instituições privadas de caráter assistencial para o
desenvolvimento de programas sociais.
As características desse conselho, que pode ser considerado o precursor do
Comas, revela as marcas do protecionismo arraigado nas estruturas de poder e de
mando político, a manutenção de privilégios.
O Centro de Apoio Social e Atendimento (Casa) do Município de São Paulo
é criado pelo prefeito Paulo Maluf, em 1993 em substituição ao Conselho Municipal
de Voluntários (CMV), criado em setembro de 1975.
O pensamento conservador da assistência social introduz e mantém:
―mostrar que é carente‘ para poder ser atendido. Nesta cidadania invertida é negada
a condição de direito ao cidadão brasileiro‖. (SPOSATI, 2002, p. 24).
Sobretudo se nos valemos das formulações teóricas de Schwartzman (ibid.,
p.53), que define as características do neopatrimonialismo, fundamentadas na
atuação dos governos que "agem como quem não deve satisfação aos governados".
Assim prosseguindo na divisão de comando da política social, o Município
de São Paulo dá continuidade à tradição patrimonial da assistência social, baseada
na benemerência e filantropia, deixando de dar-lhe, como política, o caráter público
e de dever de Estado.

21

Lei n. 9.253, de 15 de julho de 1982, publicada no Diário Oficial do Município em 16/7/1982, p.1.

45

No estágio anterior à criação do Comas, predominavam a fragmentação e a
sobreposição, tendo esses órgãos que disputar recursos financeiros do tesouro. A
propósito desse debate, Sposati afirma que a trajetória do órgão da assistência
social do município é um fator considerável para avaliar sua aptidão, ou não, para
enfrentar a crise e a exclusão social como conformações da questão social nesta
cidade.
Nesse sentido, Laurell (1995, apud CAMPOS, 1999, p. 554) identifica as
estratégias idealizadas pelos governos neoliberais para reduzir a ação estatal no
terreno do bem-estar social. As evidências desse processo são localizadas por meio
da privatização do financiamento, da menor existência de serviços e benefícios, com
cortes dos gastos sociais e focalização da ação. Medidas que incidem fortemente na
desorganização e sucateamento dos serviços sociais públicos.

[...] Já choramos muito, muitos se perderam no caminho
Mesmo assim não custa inventar uma nova canção que venha
nos trazer Sol de primavera abre as janelas do meu peito,
a lição sabemos de cor só nos resta aprender.
(Sol de Primavera. Beto Guedes)
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CAPÍTULO II

A TRAVESSIA DOS DIREITOS: O CONTROLE PÚBLICO NA POLÍTICA
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - UMA TRILHA ENTRE LIMITES E POSSIBILIDADES

2.1 Um Olhar no Horizonte da Cidadania

Este capítulo apresenta uma reflexão acerca do funcionamento das relações
entre estado, sociedade civil e controle público.
A temática do controle público concentra–se em campos distintos: por um
lado, refere-se a mecanismos de dominação do Estado por uma ordem social; por
outro, associa-se a democracia, representação, participação social, lutas da
sociedade por acesso aos direitos sociais no campo do estado democrático.
Para compreender essa dupla abrangência – Estado e Sociedade –,
Machado (2011) apresenta importante reflexão ancorada nas elaborações de Dallari
(2001) que nos auxilia nessa análise. Ela busca definir sociedade como gênese da
natureza humana, em virtude da necessidade de cooperação para garantir a própria
existência: para além das necessidades materiais, existe um impulso associativo, a
necessidade de convívio. Dessa experiência, segundo o mesmo autor, surge o
contrato hipotético celebrado entre os homens, fruto da vontade humana, na qual se
fundamenta a organização da sociedade. Todavia, faz–se necessário despertar a
consciência de participação e realização das vontades individuais e coletivas.
Tal formulação corrobora com a análise de Chauí (2011), ao afirmar que a
política tem por finalidade assegurar a todos os cidadãos uma vida justa e feliz, e
esta deve ser alicerçada na ética22, um conceito distinto entre teoria e prática, entre
fabricação e ação, ou seja "poesis de práxis", para a qual se reserva um lugar
especial. Esse lugar da ação é também o lugar do convívio, no qual se efetiva a
práxis. Nesse contexto, a práxis, por excelência, é a política, enquanto a fabricação
é a ação voluntária de um cidadão em vista de um fim considerado bom. Ainda a
22

Ética: Conjunto sistemático de conhecimentos racionais e objetivos a respeito do comportamento
moral dos homens. A ética é a parte da filosofia que se ocupa com o valor do comportamento
humano, isto é, ocupa-se com a reflexão sobre os valores da vida, a virtude e o vício, o direito e o
dever, o bem e o mal. (MEIRELES: PAIXÃO, 2003). (Dicionário de termos técnicos da Assistência
Social / Prefeitura Municipal. Secretaria Adjunta de Assistência Social. Belo Horizonte: Ascom, 2007).
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este respeito, observa-se que, para os filósofos gregos e romanos, a política é um
valor que possui finalidade superior para a vida humana, cuja compreensão
perpassa a racionalidade, a felicidade e a justiça, requisitos estes próprios dos
homens livres, cuja formulação desemboca no conceito de "vida boa".
A origem do Estado e da sociedade civil constitui o cenário de onde
emergem os sujeitos e os conflitos existentes, propiciando, assim, a costura de
acordos em torno das práticas para viabilizar as políticas sociais e públicas, bem
como o controle do Estado pela sociedade civil. Revela-se, dessa forma, o desenho
da categoria controle público, em contraposição à categoria controle social.
Concordamos com a professora Amélia Cohen, da Universidade de São Paulo
(USP), de que a opção por essa mudança é parte da constatação de que a
correlação de forças que já existe no País é, de fato, um controle social23, o qual se
faz por meio de forte concentração de domínio e de caráter conservador, na maioria
dos governos, sejam eles federal, estadual, ou municipais.
A partir da conquista da república, os trabalhadores começaram a proclamar
a urgência da resolução da questão social, o que consistia em por fim aos seus
sofrimentos e implicava a aplicação dos

princípios

contidos

na Declaração

Universal dos Direitos Humanos, cujo primeiro direito do homem, é o direito a
viver.(CASTEL, 1998, p. 350).

2.2 Quem Sabe Faz a Hora, Não Espera Acontecer

É importante enfatizar o papel que os movimentos sociais desempenharam
para a reflexão crítica e questionadora da ordem social dominante, seja no interior
do governo ou no âmbito da sociedade civil, tanto no momento inicial da instalação

23

Controle Social: Efeito da ação dos indivíduos e das comunidades sobre a gestão das instituições
públicas ou privadas das quais são usuários. Conforme a NOB-SUAS/2005, tem sua concepção
advinda da Constituição Federal de 1988, enquanto instrumento de efetivação da participação
popular no processo de gestão político-administrativa-financeira e técnico-operativa. O controle do
Estado é exercido pela sociedade na garantia dos direitos fundamentais e dos princípios
democráticos balizados nos preceitos constitucionais. Esta expressão passa a ser utilizada no
Sistema Único de Saúde (SUS) e, agora, pelo Suas, indicando que deve haver um controle do poder
público pela sociedade, especialmente no âmbito local, na definição de metas, objetivos e planos de
ação. (Dicionário de termos técnicos da Assistência Social / Prefeitura Municipal. Secretaria Adjunta
de Assistência Social. Belo Horizonte: Ascom, 2007).
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do governo militar, quanto no desencadeamento do processo de redemocratização,
ao final da década de 1970.
Momento marcado pela mobilização já existente dos movimentos sociais
contra a carestia, em favor da moradia digna, de creche, respeito dos direitos da
mulher, da criança, dos negros, dentre outros, assume papel histórico na luta contra
a ditadura. Conforme observa Fleury (2005), acontece um vigoroso movimento da
participação popular na luta por direitos e cidadania.
A autora sustenta ainda que o resgate da dívida social passa a ser o tema
central da agenda da democracia. Esse processo intensifica-se na década de 1980,
com o surgimento de um rico tecido social emergente, a partir da aglutinação do
novo sindicalismo e de movimentos reivindicatórios urbanos, da construção de uma
frente partidária da oposição e da organização de movimentos setoriais capazes de
formular projetos de reorganização institucional, que, articulados, vieram a
conquistar direitos políticos e sociais.
Vale destacar que a campanha pelas Diretas Já!24 constituiu um marco para
o direito político à participação. Os movimentos da sociedade civil em torno do
processo de democratização do País foram tão importantes que resultaram no
estabelecimento de uma nova ordem constitucional. De acordo com Dagnino (2002,
p. 13):

A revitalização da sociedade civil, com o aumento do associativismo,
a emergência de movimentos sociais organizados, a reorganização
partidária etc. fenômenos qualificados por um intenso debate sobre a
natureza da democratização constitui uma face desse processo. A
outra, resultado da primeira, é a própria democratização do Estado
que, mediante o restabelecimento de vários dos procedimentos
democráticos formais, abre-se ao acesso das novas forças políticas
constituídas na luta contra o regime autoritário.

A participação da sociedade civil na gestão pública introduz uma mudança
qualitativa na medida em que incorpora outros níveis de poder, além do Estado.
Essa
24

condição

configura-se

ainda

como

um

direito

subjetivo

ao

Diretas Já foi um movimento civil de reivindicação por eleições presidenciais diretas no Brasil
ocorrido em 1984. De grande mobilização nacional e almejando estabelecer eleições diretas para a
Presidência da República, se concretizaria com a votação da proposta de Emenda Constitucional do
deputado federal Dante de Oliveira. Entretanto, esta foi rejeitada, em benefício da escolha do primeiro
governo civil, após a ditadura, de forma indireta, por um Colégio Eleitoral. Foi eleito, em janeiro do
ano seguinte, Tancredo Neves, que, acometido de doença súbita, faleceu antes da posse, assumindo
seu vice, José Sarney, que governou o país no período de 1985-1990.
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autodesenvolvimento, que pode ser alcançado numa sociedade participativa,
contribuindo para a formação de uma cidadania qualificada, com a abertura política
para a participação direta da sociedade civil por meio dos conselhos.
Contudo, o suplemento de Assistência Social da Pesquisa Munic25, de 2009,
aferiu que a proporção de municípios que possuíam Conselho Municipal de
Assistência Social era de 99,3%. Na composição dos conselhos, observa–se
discreto aumento na proporção dos não paritários, em 2009, porém, destes, 58,0%
detinham mais representação da sociedade civil.
Em relação ao caráter do conselho, registra–se um decréscimo na proporção
de municípios com conselhos deliberativos, passando de 94,8%, em 2005, para
91,6%, em 2009.
Quanto aos integrantes da sociedade civil que compunham o Conselho
Municipal de Assistência Social, observa–se que 66,7% dos municípios declararam
ter representantes de trabalhadores da área; 78,8% possuíam representantes de
entidades e organismos atuantes na área; e 67,6% contavam com representantes de
organizações de usuários. Em todas as categorias representadas, houve um
pequeno acréscimo, no período 2005/2009.
Embora se verifique o aumento do número de conselhos, pode-se perguntar
se de fato a Política da Assistência Social está consolidada, do ponto de vista do
controle público e da participação, tendo em vista a redução significativa de seu
caráter deliberativo. Outra característica reveladora é o percentual ainda limitado na
proporção de representantes de trabalhadores e usuários na composição desses
conselhos. Esse é um campo pleno de limites e conflitos entre o ideal, trazido pela
CF, e o real, presente no cotidiano das relações conflituosas entre os vários
interesses que se opõem no âmbito da gestão para definir demandas e prioridades.
Nesse contexto, destacamos o importante debate empreendido por Campos
(1999), no qual ressalta que o sistema tripartite de direitos de cidadania – civis,
políticos e sociais – teve como ponto de partida o cenário europeu, particularmente
da Inglaterra. O tema foi debatido por Thomas Marshall, por ocasião das
conferências de Cambridge, em 1949.
Essa especificação dos direitos de cidadania, na intervenção dele,
certamente contribuiu para o avanço de sua compreensão e é, até hoje,
25

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de População e Indicadores Sociais. Pesquisa
de Informações Básicas Municipais 2005/2009.
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grandemente difundida, embora não tenha se justificado a ideia de ampliar para
todos os países a progressão do surgimento, a partir dos direitos civis, dos políticos,
e, enfim, dos sociais.26
Conforme veremos, nessa distinção feita, os tipos de direitos são
especificados conceitualmente como civis, políticos e sociais. Os primeiros,
definidos como aqueles necessários à liberdade individual, como expressão de
pensamento, religião, propriedade, contratos e direito à justiça. Ao mesmo tempo, os
políticos são explicitados como o de participar no exercício do poder político como
membro de um órgão investido de autoridade política ou como eleitor de membros
desse órgão. Os direitos sociais, enfim, são compreendidos como aqueles que
englobam o direito ao bem-estar e à segurança econômica.
Tal condição, segundo o pensador, diz respeito ao direito de participar
plenamente da herança social e viver a vida de um ser civilizado, de acordo com os
níveis da sociedade na qual está inserido. Em seu artigo, Campos (1999) ainda
menciona criticamente a distinção entre a natureza "positiva" ou "negativa" dos
direitos de cidadania, feita pelo autor, que explicita os primeiros como aqueles que
exigem do Estado uma ação para provimento de direitos, e, os segundos, que, por
sua natureza obrigam–no, ao contrário, a limitar sua ingerência. Refletida nas
palavras do autor.
Parto aqui da premissa de que o conflito ora explicitado deve orientar–se
para uma única convergência e certeza: direitos civis e políticos não se efetivam
quando direitos sociais são negados.
Os direitos sociais agregam os cidadãos, que se organizam para enfrentar a
exclusão social e a política por meio da deliberação pública. A premissa central é a
existência

de

espaços

públicos,

encontros

abertos,

que

representam

os

instrumentos essenciais para melhorar a vida democrática por meio da ampliação da
presença de atores sociais que representam a diversidade e heterogeneidade da
nossa sociedade. A participação nas suas diversas dimensões foi amparada e
institucionalizada na América Latina dentro dos marcos das democracias
representativas.
26

No Brasil mesmo, se constata a expansão de direitos sociais não acompanhados dos civis e
políticos. É o caso do período 30-45, considerado o primeiro da vigência de respostas a direitos
sociais no País, especialmente com relação aos trabalhadores do mercado formal. Sabe-se que esse
período incluiu momentos importantes, corretamente tratados como ditatoriais. Será também o caso
do período militar pós-64, ao ocupar-se da institucionalidade da Previdência Social e da cobertura à
habitação popular.
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Com referência a essa observação, chama a atenção o ponto de vista de
Dagnino, Olivera e Panfichi (2006), quando afirmam que, por trás de uma aparente
unidade de conceitos e propósitos, escondem–se outros projetos de sociedade civil,
de forma bastante diversa do que se discutia no Brasil em meados dos anos 1990,
ou seja, o conceito abarcava o entendimento da existência de classes sociais que
estão em permanente disputa pela hegemonia do poder.
Nessa medida, a sociedade civil era concebida como ―polo de virtude‖, em
contraponto a um Estado, considerado como ―a encarnação do mal‖ (DAGNINO,
2002, p.281), por estar identificado com o regime militar ditatorial.
Nesse aspecto particular, observamos que a relação entre Estado e
sociedade civil compreende variada gama de reflexões e significados, demonstrando
sua heterogeneidade e complexidade, como ocorre com os consensos e dissensos
que foram e continuam sendo construídos ao longo da história da humanidade.

2.3 Estratégias de Participação Cidadã: O “Caso” do Comas/SP

Na Cidade de São Paulo, a sociedade civil organizada, mediada e apoiada
pelo Fórum Municipal de Assistência Social27, promoveu debates públicos sobre o
trabalho da Comissão de Estudos da Câmara Municipal, que teve sua atividade
marcada pelo compromisso de democratizar as informações sobre a implementação,
no município, da Loas, assim como exercer vigilância do cumprimento de seus
princípios e diretrizes.
Por ocasião da primeira conferência, realizada em 1995, deliberou por
apresentar um projeto de lei criando o Conselho. Em 1o de fevereiro de 1996, o
Executivo municipal, através do então prefeito Paulo Maluf, também encaminhou à
Câmara o Projeto de Lei 21/1996, com idêntica finalidade. "O projeto deliberado pela
conferência teve caráter de iniciativa popular, obteve cinco mil assinaturas e foi
apresentado na Câmara como substitutivo ao projeto enviado pelo Executivo
Municipal‖. (YASBEK, 2004, p.16).
Em junho de 1996, o substitutivo obteve parecer favorável das Comissões
Permanentes da Câmara Municipal. Esse ato resultou na instauração da
27

O fórum foi instalado em 10/1/1994, resultado de debates públicos sobre o tema e do trabalho da
Comissão de Estudos da CMSP, por iniciativa do mandato da então vereadora Aldaíza Sposati.
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Representação Cível 189/1996, com o objetivo de apurar a efetiva implementação
dos direitos assegurados pela Loas. Com a saída do prefeito Paulo Maluf, a gestão
teve continuidade com a eleição de seu secretário de Finanças para o cargo de
prefeito, abrangendo o período de 1997-2000.
Em dezembro de 1997, a lei foi sancionada pelo prefeito ―Celso Pitta,
criando assim o Conselho Municipal de Assistência Social (Comas)". (SILVA, 2002,
p. 24). Contudo, recebeu vetos, que acabaram por desfigurá-la, especialmente
porque se impediu a criação do Fundo Municipal de Assistência Social, acarretando
mais atrasos no desenvolvimento da política no município, em razão da falta de
acesso a verbas destinadas pelos governos estadual e federal.
Apesar da lei municipal de 1997 ter criado o Conselho Municipal de
Assistência Social, o decreto que a regulamentou só foi publicado dois anos depois,
em 1999, quando então pode ser instituído. Somente em 2001, com a entrada da
nova gestão no governo municipal, é que ocorreu a derrubada do veto e, finalmente,
foi criado o Fundo Municipal de Assistência Social, concomitantemente com a
alteração, pela Câmara Municipal de São Paulo, do teor do artigo 221 da Lei
Orgânica do Município, o qual dispôs sobre as competências municipais na Política
de Assistência Social28, o que significava ser avaliado pela Comissão Intergestora
Bipartite (CIB)29.
Após a insistência do movimento desencadeado pelo fórum, foi constituída
uma comissão de trabalho, composta por técnicos da Secretaria Municipal de
Assistência Social e representantes do fórum. O grupo redigiu uma minuta de edital
do processo de eleição para o primeiro mandato, garantindo a participação da
população e a transparência dos procedimentos eleitorais, desde a publicação dos
critérios para participação até as atribuições da comissão receptora e apuradora dos
votos. No entanto, sem consulta aos profissionais e entidades envolvidas no

28

Trabalho coletivo que teve como texto original o trabalho de conclusão de curso de Márcia Santos
Silva apresentado ao curso de Serviço Social da FAPSS, com contribuição da professora Rosângela
Paz e do Nepsas da PUC-SP.
29

A Comissão Intergestora Bipartite (CIB) do Estado de São Paulo, constituída pela Resolução Seads
n. 12, de 28 de julho de 1999, é um espaço de interlocução de gestores, sendo um requisito central
em sua constituição a representatividade do Estado e dos municípios, levando em conta seu porte e
sua distribuição regional. Os seus membros devem representar os interesses e as necessidades
coletivas referentes à Política de Assistência Social de um conjunto de municípios ou de todos os
municípios. A CIB/SP é constituída por representantes indicados pelo órgão gestor estadual da
Política de Assistência Social e por gestores de assistência social municipais indicados pelo
Colegiado Estadual de Gestores Municipais de Assistência Social (Coegemas).
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processo, a então secretária da Assistência Social, Alda Marco Antonio, alterou a
minuta, suprimindo itens vinculados à transparência do processo e à participação.
No funcionamento do Conselho, estabelecido pelo Regimento Interno, as
reuniões ordinárias seriam realizadas quinzenalmente; definiu também a criação de
comissões temáticas e grupos de trabalho, compostos pelos conselheiros titulares e
suplentes, observando–se ainda a representação paritária dos segmentos com
assento no Conselho. Com o objetivo de subsidiar as decisões do Plenário do
Conselho, o Diário Oficial da Cidade foi instituído como canal de comunicação para
a divulgação das reuniões, das atas e suas deliberações.
A lei de criação e o decreto regulamentador do Comas definiram a
composição do conselho com 18 membros e respectivos suplentes, da seguinte
forma:
I – Nove representantes do poder público, sendo um representante
dos seguintes órgãos municipais.
II –Nove representantes da sociedade civil, sendo três
representantes dos usuários ou de organizações de usuários, três
das entidades e organizações de assistência social e três dos
trabalhadores do setor, escolhidos em foro próprio sob a fiscalização
do Ministério Público.

Coube ao governo apresentar, na forma de portaria publicada em abril de
2000, as diretrizes30 para a formulação do Plano da Assistência Social (Plas), sua
elaboração e apresentação ao Conselho. Em cumprimento e atenção às suas
prerrogativas legais, a responsabilidade pela avaliação do primeiro PLAS da cidade.
O plano foi rejeitado porque não contemplou a definição de mínimos sociais,
além de omitir–se quanto às mudanças em curso no mundo do trabalho e na
proteção social.
A partir desta data, a Cidade de São Paulo alcança o status de gestor pleno
do Sistema Municipal de Assistência Social, responsável pela execução das ações e
implementação dos benefícios, serviços, programas e projetos no seu âmbito de
30

No ano 2000, o órgão gestor estabeleceu as diretrizes técnicas de sua ação divididas em
competências, finalidade, funções, pressupostos de atuação, destinatários, estratégias, formas de
atuação e serviços, e elegendo como prioridade as seguintes ações: implantação de Centros de
Referência da Assistência Social nas SAS regionais; execução de projetos de apoio sociofamiliar
para crianças e adolescentes em situação de risco pessoal e social; atendimento às necessidades de
reinserção familiar das crianças e adolescentes dos abrigos; ampliação do atendimento à população
idosa moradora de rua; enfrentamento à problemática da pessoa portadora de deficiência e moradora
de rua.

54

ação. A dinâmica da implementação da Política Pública de Assistência Social na
Cidade de São Paulo se move lentamente em direção ao campo da afirmação e
defesa e garantia de direitos, considerando os levantamentos estatísticos, contidos
na pesquisa que compreende o período de 2002 a 2012, sendo acerca da atuação
do Conselho durante esses anos (ANEXO C).
Destacamos, porém, que, nesse percurso, conforme, desde a promulgação
da Loas, foram realizadas três conferências convocadas pelo Fórum de Assistência
Social. Em 2003, realiza-se a Conferência Municipal31, pela primeira vez convocada
pelo Comas num contexto em que a Administração Pública municipal assume a
assistência social como política pública de garantia de direitos de cidadania,
demonstrando ruptura com a concepção assistencialista que predominava até então.
Estava definida a política pública de atenções de assistência social, sem fins
lucrativos, operada por convênios32 com o município.
Registra–se, no ano de 2004, um episódio que consideramos central na vida
do Conselho, constituído por acontecimentos que ficaram conhecidos como
―massacre‖. Este atingiu pessoas que se encontravam nas ruas, habitando-as, ou,
temporariamente, procurando nelas sua sobrevivência; até então consideradas
"mendigos" e já sob ataque permanente da ordem excludente, sofrem violento golpe,
no mês de agosto desse ano (Fotos 2a e 2b).
Foto 2a – Conselheiro Sebastião Nicomedes; Foto 2b – Manifestação
contra a impunidade/Massacre dos moradores de rua em 2004

Fonte: Arquivo pessoal

31

Relatório da V Conferência Municipal de Assistência Social.

32

Lei n. 13.153, de 22 de junho de 2001, e Decreto n. 46.698, de 2 de setembro de 2003.
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Embora tais fatos não constem em ata do Conselho, e seus membros
apenas pudessem acompanhá-los pelos jornais33, os conselheiros usuários
organizaram-se em fórum próprio contando com o apoio de muitas entidades e
movimentos, para fazer resistência ao aprofundamento do abismo social que essa
prática cruel representa.
Naquela

ocasião,

em

2004,

o

conselheiro

Sebastião

Nicomedes,

representante do segmento dos usuários e da população em situação de rua, foi o
melhor porta-voz para defender e pautar a prioridade na implementação da Política
de Assistência Social na cidade.
Vários episódios, sobretudo o do massacre, levam a constatar que a
estrutura burocrática do Comas não comporta a dinâmica e luta intensa do
movimento social e sua necessidade de expressões plenas de limites, desafios e
resistências presentes na vida dos conselheiros, sobretudo daqueles que são os
titulares de direitos da Política de Assistência Social.
Nesse mesmo ano, nos dias 28, 29 e 30 de novembro, realiza-se o 1o
Congresso de Gestores da Política de Assistência Social da Cidade de São Paulo, e
ocorre um balanço acerca dos avanços e desafios presentes no horizonte,
considerando que importantes inovações na construção dessa Política Pública: a
cidade dispõe de um Plas-SP, que estabelece proteções sociais mínimas; constrói
um modelo transparente de cooperação com as Organizações Não Governamentais;
identifica as condições de vulnerabilidade e a exclusão social nos territórios da
cidade para melhor alocação dos recursos e avaliação das ações; e descentraliza os
serviços para as subprefeituras.
Seguem-se ações para ampliar o controle público, características do período
de 2002 a 2004.; O principal avanço é o estabelecimento de audiências públicas
prévias à implantação dos serviços de assistência social, possibilitando a
participação e o controle social dos usuários, representantes de forças locais, de
organizações e do Conselho.
De caráter consultivo, são criadas comissões regionais com a finalidade de
fortalecer a atuação político-institucional do Comas na cidade e nas regiões
administrativas correspondentes às subprefeituras. São compostas por dois, ou
mais, representantes da sociedade civil, em cada região, sobretudo garantindo o
33

ESCALEIRA, Bruna; RAMOS, Camila Souza. Os cinco anos do massacre de moradores de rua da
Praça da Sé. Um massacre cotidiano. Revista Fórum, ed. 78, set. 2009.
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alcance da presença dos representantes dos Conselhos nas audiências públicas, a
fim de dar transparência aos processos de celebração de convênios com as
entidades sociais. Nestes, deveria constar a presença de um dos conselheiros34.
No entanto, essa definição e implantação não tiveram força suficiente para
ser colocada na agenda do governo, inclusive, realçam as evidências da
precarização e do uso do "voluntariado".
Esses novos "membros" questionam fortemente o caráter meramente
consultivo dessa comissão, bem como a falta de apoio logístico, como recursos
materiais para o cumprimento de suas atribuições. Nessa medida, ampliam–se os
obstáculos para que o poder pudesse ser compartilhado. O Conselho não deu
prosseguimento a esse exercício de regionalização.
Posteriormente, nos dias atuais, essa demanda volta à pauta da cidade,
estando aberto o debate, com comunicado enviado a toda a sociedade pelo FAS,
ao propor a discussão do tema O Conselho Gestor que Queremos. O documento
diz:

Mesmo sendo unidades nos serviços e territoriais, essas funções
serão análogas às aplicadas em todos os Conselhos Gestores de
Políticas Públicas: [...] delibera sobre as prioridades da aplicação dos
recursos dos serviços, conforme o estabelecido para os serviços,
através dos Convênios ou na Tabela de Custos de Elementos de
Despesas dos Serviços da Assistência Social. Fiscalizador e
consultivo. (FAS, 2013).

2.4 Uma Reflexão sobre o “Caso”

A demanda por participação extrapola os limites institucionais, e impõe o
desafio de construir novos parâmetros de representação. Conforme se identifica na
afirmação do cidadão-sujeito desta pesquisa, o membro da subcomissão de
representantes do Comas, Renato Sena, esclarece que, antes da existência do
Movimento Nacional da População de Rua (MNPR), fazia parte de um grupo que
discutia temas como: habitação, trabalho, dentre outros. Conta que participou de
manifestação na Praça da Sé e se posiciona criticamente contra a visão da
sociedade relacionada à população em situação de rua.

34

Resolução n. 055, de março de 2004. Dispõe sobre a criação de subcomissões descentralizadas
do Comas na cidade de São Paulo.
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Renato

denuncia

que

são

consideradas

pessoas

menosprezadas,

incapacitadas, vagabundas e cachaceiras. Segundo ele, sua manifestação gera
reação nos meios de comunicação, principalmente os jornais O Estado e o Tarde JT,
os quais classificavam a intervenção dele de forma pejorativa, questionavam,
sobretudo: Como um "mendigo", poderia se comunicar tão bem, falar até em
"metáfora" e ―heterogeneidade"? Renato enfatiza: Porque, na verdade, quando teve
esse processo do massacre, eu fui em várias reuniões, onde ela (Sposati) sempre
falou! Isso eu vou sempre falar, dar a César o que é de César, ela foi a pessoa que
bateu de frente com a imprensa, contra essa questão do "mendigo". Ela dizia:

[...] "MENDIGO" É PE–JO–RA–TI–VO! Hoje a imprensa percebeu,
dificilmente você vê essa conversa de mendigo! PORQUE FOI UMA
LUTA DESGRAÇADA! A SPOSATI! Aldaíza Sposati, ela era
secretária. Ela foi lá na OAB. Eu fui em vários lugares e ela sempre
falou: MENDIGO É PE–JO–RA–TI–VO! Hoje é difícil você ver! Mas
se você for fazer uma pesquisa daquela época, tal, tal e tal. Era,
mendigo, mendigo, mendigo, mendigo, mendigo, mendigo...Tudo era
mendigo! Hoje, mudou! (Renato Sena. Pesquisa de Campo, 2013).

Essa luta está ancorada nas bases da CF de 1988. SPOSATI (2002, p. 25)
afirma que:

As políticas públicas passaram a ser concebidas como instrumentos
de implementação de direitos e de participação da sociedade civil,
em que a preservação dos direitos dos usuários e a presença de
seus beneficiários na gestão são de natureza fundante para um
modelo democrático de gestão política de assistência social, como
também estrategicamente necessários para instalar um circuito de
reconhecimento, identidade e construção da cidadania para os
"invisíveis35 ao Estado e à Sociedade.

Desde sua instalação, o Conselho enfrenta condições adversas para se
afirmar como espaço público de direito, e desse debate seletivo os usuários
estiveram à margem do processo. Essa ressonância se faz sentir nos resultados
alcançados de forma insatisfatória, como indicam estudos do Instituto Pólis (2002),

35

A invisibilidade social é um fenômeno decorrente da contemporaneidade, mais especificamente do
século XX. O termo invisibilidade social é um conceito que foi criado para designar as pessoas que
ficam invisíveis socialmente, seja por preconceito ou indiferença. Esse conceito é bastante amplo,
abarcando os vários fatores que levam a uma invisibilidade, como: sociais, estéticos, econômicos,
históricos, culturais, etc. Para as pessoas que sofrem com esse fenômeno, o fato que as identifica
nessa minoria agredida é uma constante e latente humilhação. Todavia, isso pode acarretar diversos
problemas, como depressão, doenças psíquicas, distúrbios e o bullying.
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sinalizando que não houve articulação do segmento dos usuários da Política de
Assistência Social, que não participou do processo de lutas do Fórum de Assistência
Social da Cidade e dos fóruns ou polos regionais.
Contudo, a entrevistada Cida Moura, ao se definir como batalhadora,
observa que, desde que começou a pensar em ―nós‖ e não ―eu‖, começou a ter
retorno. Considera que o exercício amplo que o Conselho lhe proporcionou alterou
seu modo de ser e lhe permitiu o trânsito do "eu particular" ao "nós comunidade". Ela
relata uma experiência que vivenciou no processo de escolha dos membros do
Conselho de Monitoramento36, com o objetivo de ilustrar sua determinação pela
prática conselhista:

[...] Então, tinha lá, fizeram várias ilhas, ao sinal, todo mundo era
para correr na tal da ilha. Então, todo mundo correu, sobrou uma ilha
e eu me vi sozinha naquela ilha. Aí, eu saí de lá e fui me misturar no
meio do pessoal. Eles vieram me perguntar porque eu tinha feito
aquilo. Justamente porque eu já pensava a nível de nós! Estava
mais confortável eu ter ficado na ilha, sozinha. Eu já pensava assim.
Não tinha ninguém me apertando naquela ilha, nem nada. Eu já
estava pensando a nível de nós, no coletivo. Então, a Cida pensa a
nível de nós. Maria Aparecida de Moura, Cida Moura, como é
conhecida. E eu só penso assim...Sessenta e oito anos e ainda
estou batalhando! A luta termina quando a gente dá o último suspiro!
(Cida Moura. Pesquisa de Campo, 2013).

Essa realidade deixa transparecer que "a partilha efetiva do poder
enfrentava obstáculos, em pelo menos parte das experiências, quando existe, tem
caráter limitado restrito". (DAGNINO, 2002, apud FELTRAN, 2006, p. 376). Nessa
perspectiva de romper com o isolamento e a segregação, participar é a principal
alternativa. Conforme identificamos, importante contribuição de Pateman (1992,
apud MELO, 2009), quando apresenta uma tipologia, ao definir a participação em a
pseudoparticipação é aquela quando há somente consulta sobre um assunto por
parte das autoridades; a participação parcial, é aquela em que muitos tomam parte

36

Monitoramento: Instrumento que possibilita uma visão mais abrangente e detalhada do processo,
visando identificar e apontar aos participantes diretos e indiretos das ações, fatores negativos e/ou
positivos para o desempenho adequado do plano de ação e da consecução de seus resultados
(Barreira, 1999).―O monitoramento estabelece até que ponto recursos, cronogramas, produtos e
outras questões, estão sendo processados de acordo com o planejado, de maneira que as decisões
oportunas possam ser tomadas para corrigir as deficiências detectadas.‖ (SEGONE, 2002). Processo
contínuo e sistemático de acompanhamento das atividades dos serviços, programas e projetos, para
verificar se estas estão de acordo com o programado. (BELO HORIZONTE. D., 2001).
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no processo, mas só uma parte decide de fato; e a participação plena, é a situação
em que cada grupo de indivíduos tem igual influência na decisão final.
A autora analisa também o que chama de ―senso de eficácia política 37‖, o
qual explica que as pessoas providas desse sentimento têm mais probabilidade de
participar das decisões políticas.
Nesse aspecto, sustenta que nem sempre a população tem acesso
satisfatório às informações, dificultando assim o controle social dos cidadãos sobre
as ações do governo. Apesar de acreditar que a participação popular é sempre um
ideal democrático, esta é prejudicada ou enfraquecida devido a alguns fatores, como
a manipulação das decisões por parte dos dirigentes políticos nos governos; como
também a burocratização desse processo, no que diz respeito a formalidades e
técnicas utilizadas que fomentam a apatia política dos indivíduos.
Consta da resolução da V Conferência Municipal, a afirmativa de Sposati
ao defender que o desafio posto era: "desconstruir" a nossa prática para
"reconstruir" novos espaços, novas leituras e impregnar a política municipal com a
participação da sociedade civil, de seus direitos, como também na política estadual e
nacional. Ela marca a promessa de um tempo novo: A Política de Assistência Social
é pública, universal e de direitos.
Os atores e movimentos presentes na arena do Conselho demandam a
legitimação para falar em nome de um coletivo e obter o reconhecimento do Estado,
como representantes da relação Estado e sociedade civil.
Esses desafios demandam uma análise criteriosa sobre o significado da
expressão ―protagonismo do usuário‖ no Suas. Supõe um balanço crítico do estágio
de superação de relações tuteladoras do usuário da assistência social, identificando
fatores que impedem/dificultam seu envolvimento como sujeito coletivo de direitos.
Requer, também, condições necessárias para avançar no processo de
participação popular nos espaços públicos da cidade e em nível local; identificação e
balanço do funcionamento dos novos espaços de participação dos usuários nas
unidades de referência da Política de Assistência Social – Centro de Referência de
Assistência Social (Cras) e Centro de Referência Especializado de Assistência
Social (Creas); avaliação das metas do Plano Decenal quanto ao acesso às

37

Termo utilizado por Pateman (1992)
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seguranças e direitos socioassistenciais, bem como o necessário debate sobre o
papel estratégico do trabalhador da assistência social como agente público.
Nesse contexto de reflexão e desafio, para que haja avanço no caminhar da
política da Assistência Social no sentido de conseguir que os cidadãos usuários
sejam de fato os protagonistas dessa história, o conselheiro Sebastião Nicomedes
fala, analisando o conflito e o estigma que acompanha a trajetória dessa política:

[...] Eu acabei indo para Brasília, não foi pela conferência, nem pelo
Comas não. Eu fui pelo próprio CNAS. Fui a convite do CNAS,
indicado pelo Movimento. O Movimento me indicou a participar,
escrever, dar uma colaboração daquele livro que sairia na
conferência. E também para participar. E aí duplamente estava
garantido. Como conselheiro, como também usuário que tinha
participado das plenárias e conseguido. Então, eu consegui três
indicações de todo jeito! Eu consegui do CNAS, se falhasse, eu ia
pelo Comas e, se falhasse, eu também ia como delegado! De todas
as formas eu estaria lá. Mas eu cheguei lá e vi que o jogo era o
mesmo! Que tinha nos municípios. E lá, foi um CHOQUE! Saber que
os usuários de lá não eram usuários da política. Não era. E nós...
Quem chega primeiro e vai brigar, dá a cara a tapa, vai desafiar?
Claro que você fica como uma pessoa não grata. Eu não fiquei muito
tão bem honrado pelos conselheiros, por estas questões que eu
causei lá. Mas abriu o caminho! Hoje, os movimentos têm vaga nos
conselhos. Não só da rua, tem vários movimentos, são legitimadas
as representações lá dentro. Eu lembro que na abertura da
conferência, até a Aldaíza comentou isso na plenária quando ela teve
a fala na abertura. Porque nós estávamos numa delegação, numa
sala lá. Chamavam Sala Vip, e estava lá a Benedita da Silva, estava
o ministro, estava o Zé de Alencar e estava todo mundo lá, tal... E eu
saí da plenária para o auditório. Todo mundo saía e voltava, saía e
voltava, tomava café. Eu saí, quando voltei, eu fui barrado. Os
seguranças não me deixavam passar daquela porta para lá, porque
eu não estava de terno. E aí foi que a Benedita, a Aldaíza e outras
pessoas passaram. O que está acontecendo, Sebastião? Que eu
comecei a enfrentar os seguranças! Eu parti para cima deles. Não,
eu vou entrar. O cara não quer deixar eu entrar porque eu não estou
de terno! Eu estava com crachá de identificação, dizendo que eu
estava naquela delegação. E aí, na abertura da conferência, eu não
sei se foi a Aldaíza ou se foi alguém lá de dentro, se foi a
presidente... Sei que, em protesto, todo mundo tirou o TERNO! Os
seguranças ficaram BEM sem graça! Eu falei: Isso não é um
despreparo. Isso é costume já! Essa coisa de discriminação, há
muito tempo! Quando eu podia imaginar que um usuário seria
discriminado numa conferência? (sorri ironicamente). E estando
convidado para fazer parte dela! Aquilo foi o FIM... da picada! Aquilo
foi, aí... eu só não explodi, só não fui embora, porque, quando eu vi,
o pessoal se solidarizou. (Sebastião. Pesquisa de Campo, 2013).
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O conselheiro Sebastião Nicomedes denuncia que, em algumas situações,
de participação, os usuários, nos Conselhos, são representados por entidades de
atendimento. Ele então reitera a pergunta crucial, anteriormente enfatizada por Cida
Moura: Quem entende a dor dos usuários se não o próprio usuário?
Em seu relato sobre a ocorrência desses fatos, assinala que os protocolos e
formalidades sobrepõem-se à relação humana e à experiência que o cidadão
usuário tem, bem como quanto se tem ainda de contribuir para o aperfeiçoamento
dos sistemas de controle público. Os supostos pares desconhecem os percalços do
percurso que aquele cidadão realizou até chegar ali, naquela plenária. Sua
experiência nasce não de um sonho, mas da consciência despertada em meio a um
pesadelo.
Essas constatações confirmam que a estrutura burocrática não comporta a
dinâmica e luta intensa do movimento social e as suas expressões plenas de limites,
desafios e resistências existentes na vida dos conselheiros, sobretudo daqueles que
são os titulares de direitos da Política de Assistência Social.
A pesquisa empreendida e relatada no livro: O Sistema Único de Assistência
Social no Brasil: Uma Realidade em Movimento (2010), situa bem essa questão da
apropriação indevida da fala dos usuários por entidades.
Essa realidade vivida pelos usuários do Conselho atualiza o diálogo Escuta
Zé Ninguém, de Wilhelm Reich (1946), com todos aqueles que deram força à
repressão aos homens e mulheres comuns, que delegam as decisões sobre sua
vida para outros e temem aqueles que não agem da mesma forma:
Chama-te ‗Zé Ninguém! ‘, ‗Homem Comum‘ e, ao que dizem,
começou a tua era, a ‗Era do Homem Comum‘. (...) Deixas que os
homens no poder o assumam em teu nome. Mas tu mesmo nada
dizes. Conferes aos homens que detêm o poder, quando não o
conferes a importantes mal-intencionados, mais poder ainda para te
representarem. E só demasiado tarde reconheces que te enganaram
uma vez mais. Perguntas-me se poderei dizer-te quando saberás
viver a tua vida em paz e segurança; a resposta consiste no inverso
da tua forma de ser atual: viverás bem e em paz quando a vida
significar para ti mais do que a segurança; o amor mais do que o
dinheiro; a tua liberdade mais do que as linhas diretivas do partido ou
a opinião pública; quando a tua forma de pensar estiver de acordo, e
não, como hoje, em discordância, com a tua forma de sentir; quando
te for possível reconhecer os teus dotes a tempo e reconhecer a
tempo o teu declínio, a tua velhice; quando te for possível viver o
pensamento dos grandes homens em lugar dos crimes dos ditos
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grandes guerreiros; quando os professores dos teus filhos forem
mais bem pagos que os políticos.

Nossa reflexão está imbricada com as considerações elaboradas por
Maestro (2009, p.190), quando o autor destaca que:

[...] A lógica interna do Conselho acaba refletindo regras legais
instituídas para os órgãos da estrutura funcional, que não lhe permite
ter flexibilidade ou nova maneira de tratamento, já que por sua
natureza não é um órgão do aparelho de Estado, mas se submete a
sua legislação. Para isso, basta ver a insistência e o não atendimento
pelo órgão gestor para que o Conselho Municipal de Assistência
Social de São Paulo pague passagens de ônibus para que
representantes dos usuários possam participar das reuniões
plenárias. Esses usuários, pela trajetória que vimos, são os invisíveis
da cidade e dessa maneira continuarão sendo.

No tocante à temática da Parceria e Política Pública, durante o primeiro
congresso de gestores da assistência social, distingue que o novo modelo é mais
complexo porque demanda a participação no desenho e execução da política
pública não só dos agentes estatais, mas também do setor privado. Destaca a
necessidade do Programa de Formação em gerência social tanto de agentes
públicos

como

de

Organizações

Não

Governamentais

(ONGs),

além

de

representantes da população que atuam nos diferentes conselhos gestores da
cidade.
No caso aqui estudado, muda o governo, e o principal conflito surge no
ponto de partida, quando há o contingenciamento do orçamento, realizado pelo
Executivo. Os pagamentos de contratos realizados na gestão anterior são
suspensos, sob a alegação de que o governo não deixara previsão no orçamento.
São geradas diversas mobilizações para exigir o pagamento dos convênios em
andamento.
A ausência governamental também prejudica as ações do Conselho, em
virtude da demora para

indicar membros destinados a recompor

o Conselho

Diretor. O impasse apenas é solucionado pela ação dos representantes da
sociedade civil, que elaboram um documento comunicando, ao Ministério Público, a
inobservância do órgão gestor do regimento interno do Conselho.
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O Executivo agiliza as providências cabíveis apenas após ter sido notificado
pelo Ministério Público; embora não conste da ata esse fato, ele foi protagonizado
pelos membros do Conselho Diretor, representantes da sociedade civil.
Além disso, passados os cem dias de governo, ainda não havia propostas
formuladas para a assistência social, mas apenas a continuidade dos programas e
serviços em andamento. Quais as consequências dessas ações administrativas na
vida do cidadão, do usuário dos serviços?
Na realidade, planejava-se o que denominaram de "choque de gestão",
"cortar as gordurinhas". O que se traduz bastante bem nas palavras do entrevistado,
o conselheiro Sebastião Nicomedes, quando reflete sobre os bloqueios que, por
vezes, os gestores imprimem aos processos de construção e garantia dos direitos. A
partir desse contexto, afirma que não houve expansão do programa bolsa aluguel.

[...] Quebrou? Aí é um período lascado. Fecha. Fecham as
possibilidades! Externo e interno. Acompanha a economia do País. O
País está crescendo? Opa! Vamos fazer a inclusão! O país está em
recessão? Opa! Vamos fazer os cortes! Cortes de governo. Diz que é
de governo... É de governo? Mas esse corte vem é para baixo! E, aí,
dá choque de gestão, dá choque de partido, dá choque de tudo!
(silêncio). (Sebastião. Pesquisa de campo, 2013).

Esse é o reflexo de uma prática na qual o gestor não dialoga com o
Conselho, apenas comunica suas decisões e medidas adotadas, sem levar em
conta o Plas e as metas aprovadas e deliberadas pelo Conselho.
Outra

temática

bastante

discutida,

e

que

merece

destaque

pelo

posicionamento adotado pelo Conselho, refere–se às emendas parlamentares, no
contexto da aprovação do Suas. Esse foi o principal motivo da demarcação da
posição intransigente em defesa da equidade.
O Conselho definiu, na forma de resolução, que os recursos federais de
emendas parlamentares, com destinação para o Município de São Paulo, seriam
alocados no Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS), contemplando os
programas, projetos e serviços da rede de assistência social, observadas as
normativas do Plano Municipal de Assistência Social. Também submetendo-se ao
controle social e à fiscalização do Comas.38

38

Resolução n. 131, de 6 de outubro de 2005.
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Pela primeira vez, em março de 2006, a prestação de contas de uma
entidade refere-se a verba de emenda parlamentar. Esse foi um acontecimento
muito comemorado e emblemático para a Cidade de São Paulo, e uma vitória para
os conselheiros, que se empenharam por demais para garantir novo procedimento
da destinação dessas emendas; para assegurar que fossem coerentes com a
Política de Assistência Social. (COMAS-SP, Ata de 9/3/2006).
As conferências municipais insistiram no estabelecimento de um percentual
do orçamento a ser destinado à assistência social. Esse índice já tinha sido
proposto em torno de 10%, na IV Conferência Municipal, e 5%, na V Conferência
Municipal39. No entanto, o Executivo nunca fixou qualquer índice, desconsiderando
as deliberações das conferências.
Essa dinâmica da mudança de gestão afeta também a atuação do Conselho.
Nesse sentido, o conselheiro Sebastião Nicomedes contribui, ao comparar as
gestões de que participou no Conselho. Considera que a primeira gestão (20042006) foi mais eficaz do que a segunda (2006-2008). No seu entendimento, na
segunda gestão, o Conselho vira uma extensão da Secretaria da Assistência Social:
Na verdade, o governo não estava tendo lugar para colocar todo o seu pessoal e
injetou eles no Conselho. Ressalta que isso deu para perceber. Conta que foi bem
mais complicada, a segunda gestão, tanto no espaço de participação como das
deliberações. Reintera:

[...] Num todo, nesse sentido... Dominaram, chegaram lá, dominaram
e pronto! Até a presidência pegaram! Isso foi um domínio mesmo!
Até o presidente que estava, teve um período que ele mais trabalhou
para o governo do que para a sociedade civil. Teve esse período aí,
de 2006 a 2008. Acho que ainda continua. Virou uma extensão da
secretaria! (Sebastião. Pesquisa de campo, 2013).

As deliberações são imprescindíveis para a gestão, no caso aqui analisado,
da política pública de Assistência Social, como se observa na tabela demonstrativa
elaborada com referência à pesquisa empreendida por Tatagiba (2007). Contém os
vários temas e interesses deliberados pelo plenário do Conselho, bem como suas
respectivas resoluções, perfazendo três gestões consecutivas no período de 2000 a
2006.(ANEXO E ) Esses dados permitem visualizar qual foi a ordem de prioridade
39

Relatório da IV Conferência Municipal de Assistência Social do Município, p. 129, e Relatório da V
Conferência Municipal de Assistência Social, p. 214.
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na pauta do Conselho. A autora destaca que a frequência dos temas foi obtida ao
quantificar o número de vezes em que o assunto foi discutido nas reuniões plenárias
do Conselho.
A avaliação da agenda do Comas tem um ponto de apoio externo ao
Conselho, que é a própria política pública da área expressa pelos Planos de
Assistência Social, formulados pelo Executivo e pela alocação de recursos
orçamentários no órgão gestor da política de assistência social.
No ano de 2009, pela primeira vez, é debatido em conferência o tema
Participação e Controle Social do Sistema Único de Assistência Social (Suas), uma
provocação do CNAS acerca da participação dos usuários; reflexão necessária
sobre os avanços e as dificuldades encontradas na trajetória de democratização da
sociedade brasileira, de afirmação da cidadania e de realização dos direitos
humanos.
O Decálogo dos Direitos Socioassistenciais, em seu 10o item, define:

[...] Direito ao controle social e defesa dos direitos socioassistenciais:
Direito, do cidadão e cidadã, a ser informado de forma pública,
individual e coletiva sobre as ofertas da rede socioassistencial, seu
modo de gestão e financiamento; sobre os direitos
socioassistenciais, os modos e instâncias para defendê-los e exercer
o controle social, respeitados os aspectos da individualidade
humana, como a intimidade e a privacidade.

O gráfico (Anexo) reproduz a discrepância entre o que se escreve e o que se
faz. O percentual de participação dos usuários e seus representantes, em
comparação com os demais segmentos, é o mais baixo de todos, embora essa
Conferência tivesse o objetivo específico de debater exatamente a importância do
protagonismo desse segmento. Além desse dado, o indicador dá mais um indício do
tratamento subalterno dispensado a esse cidadão. Observa–se que, na composição
da Mesa de Abertura da Conferência, a fala é franqueada às autoridades. Nenhum
usuário tomou parte dessa cerimônia, o ator principal é o "ilustre ausente".(ANEXO N)
Nos Anais dessa conferência, constam como desafios para o exercício do controle
social na cidade de São Paulo:

sociais;

Ampliação da pauta do Comas, para além da inscrição de entidades

66



Descentralização e ampliação de instâncias de controle social;



Representatividade frente aos interesses dos usuários da política;



Diálogo intersetorial;



Acesso e divulgação das informações;



Fortalecimento da participação dos usuários – Cras;



Processos de capacitação que incluam organizações de defesa de

direitos e que sejam direcionadas para o fortalecimento dos eixos do Suas;


Definição de uma agenda comprometida com deliberações das

conferências e que reafirme a necessidade de planejamento contínuo e participativo
da política.

Embora o estudo tenha sido realizado em âmbito nacional, na cidade de
São Paulo, há importantes evidências sobre esse aspecto, como a existência de um
Boletim de Ocorrência (BO) registrado em 29 de março de 2006. (ANEXO I).
O documento denuncia fraude no processo eleitoral do Conselho, fato
ocorrido pela inserção de eleitores membros de uma entidade social denominada
Associação das Mulheres Trabalhistas do Estado de São Paulo, cujo objetivo era
ocupar as vagas dos usuários na plenária em que seria realizada a eleição. O nome
dessas pessoas foi inserido indevidamente, na publicação do Diário Oficial, por
determinação da representante governamental da Secretaria de Negócios Jurídicos.
A fraude foi denunciada por uma servidora pública que acompanhava o
pleito. Mediante a ocorrência, o fato foi comunicado por essa autora, então
presidente do Conselho, para que o Ministério Público pudesse instaurar inquérito e
apurar responsabilidade. Todavia, não há registro de que qualquer medida posterior
tenha sido tomada, nem pelo Conselho, nem pelo Ministério Público. Pelo contrário,
a conselheira responsável pelo episódio, desde então, integrou naturalmente o
Conselho Diretor do Comas até 2012.
O Plano da Assistência Social dá conta de que os problemas sociais mais
graves, numa cidade de gigantismo demográfico e econômico, que, desde sempre,
distribui de forma desigual o produto de sua riqueza, manifestam-se nos territórios
que apresentam déficits de várias ordens quanto aos padrões de urbanização
impressos na modernidade e, ao mesmo tempo, concentram muitos moradores
historicamente excluídos tanto pelo mercado como pelo Estado. Desta forma, e de
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maneira inequívoca, a Cidade de São Paulo é marcada pelas desigualdades sociais
e dá margem para ações clientelistas.
O Índice Paulista de Vulnerabilidade Social (IPVS) classifica cada território
da geografia da cidade a partir dos diferentes graus de privação socioeconômica, de
acesso a bens e serviços públicos. Esses agrupamentos formam um mosaico
multicolorido, em que as cores ―quentes‖ se associam aos altos graus de privação e
as ―frias‖ aos baixos graus de privação (ANEXO Q, Figura 3).
Observando o mosaico produzido no mapa que mede as vulnerabilidades
sociais no Município de São Paulo, constata-se a presença, em maior número, de
parcelas de cores ―quentes‖ (laranja escuro e marrom escuro) nos extremos da
cidade e, em menor número, nas áreas centrais. Esses pedaços representam
setores com baixíssimo conforto socioeconômico e ambiental; não possuem, ainda,
oferta de serviços públicos básicos.
Em termos quantitativos, representam, somados, 12,9% da população da
cidade, ou, em números absolutos, 1.345.577 pessoas em situação de
vulnerabilidade alta (grupo 5) e em situação de vulnerabilidade muito alta (grupo 6).
Essas pessoas quantificadas, qualificadas e territorializadas, passam a compor o
público-alvo prioritário para a Política de Assistência Social do Município de São
Paulo.
A Tabela 3 demonstra a participação da Função 08 – Assistência Social, que
representa o total de recursos aplicados pelo município em ações assim
classificadas, executadas por: Smads, FMAS, Secretaria Municipal de Habitação,
Serviço Funerário e Secretaria Municipal de Gestão, no orçamento municipal.
Diante dos desafios apresentados, a gestão dos recursos reveste–se de
grande importância, exigindo dos gestores da política de assistência social o
monitoramento rigoroso da aplicação dos recursos orçamentários. (ANEXO D)
De acordo com dados aferidos da pesquisa, identifica-se decréscimo na
atuação e nas deliberações do Conselho, a mensurar pela quantidade de atas e
resoluções dos dois períodos apurados, representados da seguinte forma: de 2000 a
2006 (pesquisa realizada por Luciana Tatagiba, em 2007), o número de atas e
resoluções publicadas pelo Conselho perfazem, respectivamente, o total de 176 e
178, ao passo que, no período de 2006-2012, esta pesquisa apurou que a
atualização revela um total decrescente dos mesmo dados, totalizados em 125 e 68
(ANEXO F,Tabela 4).
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Diante dos dados decrescentes, cabe uma pergunta importante, sobre o
objetivo e a aplicabilidade desse IPVS. Essas estatísticas indicam que há serviços
destinados a atender quais interesses? Os setores mais vulneráveis estão realmente
no centro das decisões políticas?
Seguindo a linha do tempo, desde a implantação do Conselho, observa-se
que a dinâmica de funcionamento está fortemente entrelaçada com o aspecto da
gestão pública da política de assistência social, além dos "sobressaltos" recorrentes
em virtude das mudanças de gestão, tanto da parte do poder público quanto da
sociedade civil.
Nesse sentido, "o relatório denúncia", produzido no Fórum da Assistência
Social apresentado no Encontro Descentralizado do Conselho Nacional de
Assistência Social, descreve os fatos e desvios ocorridos no último pleito eleitoral e
gestão do Comas. (ANEXO J )
Esse documento encontra-se anexo em virtude de sua importância histórica
e complexidade dos assuntos abordados, porque confrontam os princípios e
pressupostos da partilha do poder e do controle público. Consta, em ata de reunião
ordinária do Comas, relatório com aspectos importantes apresentados por um
conselheiro representante do segmento dos usuários, destacando sua participação
na oficina temática de Mobilização e Participação dos Usuários, por ocasião do
Encontro Descentralizado do CNAS, ocorrido em Vitória/ES, no mês de dezembro
de 2012.
No relatório apresentado ao Conselho, o conselheiro destaca os problemas,
por ele identificados, na forma de representação dos usuários no CNAS, como a
organização dos usuários sob duas perspectivas: tradicional, na qual cita, como
exemplo, a associação dos cegos, associação de pessoas com deficiência; por essa
organização ter um duplo vínculo, é ligada aos usuários e à entidade. Com essa
ilustração, o conselheiro adverte que é necessário construir a participação do
usuário diretamente atendido pelos serviços.
Compreende-se, contudo, que a política de Assistência Social ainda segue
no campo dos limites, como os desconfortos na participação do segmento de
usuários; as dificuldades de se manter nesses espaços; a linguagem sempre
complicada da Assistência Social, que não é acessível.
Observa-se que a participação dos usuários nas conferências aumentou
significativamente. Todavia, há registros de que essa participação ainda carece de
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qualificação, acesso aos conteúdos a serem debatidos, bem como compreensão dos
rumos que a política da assistência social deve seguir. (ANEXOS O, P- Gráficos 2 e
3).
Um dos fatores identificados, nesta pesquisa, para justificar a expressiva
participação dos usuários na conferência de 2011, está no fato de o CNAS ter
enviado uma carta40 aos usuários dizendo da importância da presença e da
participação deles naquele momento41. Observa-se, nesse caso, que o conselho de
modo geral não age, mas reage à "motivação" do CNAS; move-se verticalmente.
O enfoque da participação versa sobre a defesa e garantia dos direitos;
contudo, é sintomática a constatação de que, passados quase 10 anos do registro
de ocorrência da primeira chacina das "pessoas em situação de rua", ocorrida na
Cidade de São Paulo, empreendemos esse estudo e localizamos na ata da sessão
plenária do Comas de 9 de junho de 2011, um novo massacre ocorrido. Desta vez, o
Conselho fez moção de repúdio e recebeu também moção de apoio do Conselho
Municipal de Santo André e um abaixo-assinado de protesto, por iniciativa do FAS.
A Cidade de São Paulo continua "pobremente rica", pois não alterou seu
status da segregação social.
Há evidências de como o conflito perdura, durante a atuação do Conselho,
em explícito confronto com as ações do poder público e consequente distanciamento
dos interesses da população. Uma amostra disso é a não realização de reunião
ampliada para análise do PMAS-2013, com a publicização das informações para a
cidade. Por essa razão, um conselheiro, representante dos usuários, deixa
consignada a declaração de voto e protesta como segue:

[...] Acredito firmemente, que a transparência e a participação da
população nos assuntos públicos somente podem trazer benefícios
40

14 de maio de 2009. Carta do CNAS aos usuários da assistência social: a participação do usuário
na defesa de seus direitos. Você já participou de alguma Conferência de Assistência Social, de
Saúde ou de outra Política Pública? Sabe o que é, e como funciona? Este documento tem por
finalidade apresentar algumas definições e informações básicas sobre a política de assistência social,
bem como sobre a dinâmica e funcionamento das conferências. Essas informações visam orientar os
usuários a participar das Conferências de Assistência Social, que acontecem em 2009. O Conselho
Nacional de Assistência Social (CNAS) convocou a VII Conferência Nacional de Assistência Social,
que tem como tema central: Participação e Controle Social no Suas, a ser realizada de 30 de
novembro a 3 de dezembro de 2009, em Brasília/DF. (CNAS,2009).
41

Isto consta do Trabalho de Conclusão de Curso da servidora Maria Cristina Brito, sobre A
Participação dos Usuários da Política de Assistência Social nas Pré-Conferências de 2009 e 201, sob
a orientação da professora Dra. Maria do Carmo Albuquerque, do curso de Pós-Graduação em
Gestão Pública na Assistência Social, na Uniban, em 2011
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para toda a sociedade, além de legitimar as ações deste conselho,
que deveria, acima de tudo, buscar todos os mecanismos para que a
sociedade cada vez mais fosse capaz de exercer o controle social e
protagonista na construção da política pública de Assistência social.
Levando em consideração que o PMAS-2013 não foi construído em
conjunto com o Comas–SP, a ampla publicização e consulta a
população interessada é o mínimo que este Conselho deveria
garantir, mas, lamentavelmente, a composição deste colegiado,
formada por alguns grupos que muitas vezes não dão a mínima para
a Política de Assistência Social, especialmente a parte que toca ao
controle social e à democracia participativa nos espaços de debate.
Nós, os usuários, temos o nosso direito à participação nos debates
cerceado, uma vez que este conselho cria mecanismos para manter
as decisões cada vez mais distantes e fechadas ao público e nesta
data ocorre justamente isto a maior parte daqueles que se dizem
representantes dos trabalhadores da Assistência e das organizações
votando contra a publicização e a construção em conjunto com a
população do PMAS. Achar que a publicação no Diário Oficial
garante ampla publicidade às ações do Conselho é no mínimo
desconhecimento de que este Comas é um ilustre desconhecido da
população, especialmente dos usuários, que tem todo o direito de
participar das discussões e para que isto aconteça, tem de tomar
conhecimento das atividades e para isto vamos precisar bem mais do
que uma página no DOC. Meu voto ainda que vencido é pela
realização de uma reunião extraordinária que garanta a participação
dos usuários, trabalhadores e toda a população interessada para
conhecer e discutir o PMAS. (Ata do Comas, 6/12/2012).

Fato consumado, o presidente colocou em voto a realização ou não da
reunião extraordinária. Foi deliberado pela não realização da mesma.
Em relação à demanda para equacionar a problemática do custeio para
apoiar a participação dos conselheiros, o caso continua sem solução embora a Lei
12.435, Loas-Suas, de 2011, em seu artigo 16, parágrafo único, contenha avanços
em sua nova redação.

Art. 16 Os Conselhos de Assistência Social estão vinculados ao
órgão gestor de assistência social, que deve prover a infraestrutura
necessária ao seu funcionamento, garantindo recursos materiais,
humanos e financeiros, inclusive com despesas referentes a
passagens e diárias de conselheiros representantes do governo ou
da sociedade civil, quando estiverem no exercício de suas
atribuições.

Nesse sentido, o município ainda não alterou a sua dinâmica, ao manter sua
lei sem as devidas adequações. Por hora, mesmo quando o direito avança,
prevalece a herança da "pampa pobre", na maior Cidade da América Latina.
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Ainda por ocasião do Primeiro Congresso de Gestores da Assistência Social,
realizado em 2004, afirma que as alianças da sociedade civil com a representação
governamental são um elemento fundamental para o estabelecimento de
"consensos‖42.
Contudo, transcorrido tanto tempo, os efeitos desses "consensos" têm sido
nefastos para a afirmação da cidadania, basta ver o resultado do estudo
empreendido pelo Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Seguridade e Assistência
Social da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (Nepsas/PUC-SP), sobre as
métricas territoriais e avaliação da proteção social de famílias, mensuradas no
Terceiro Mapa da Exclusão e Inclusão Social, apresentado pela equipe de
pesquisadores, e coordenado por Aldaíza Sposati.
O estudo foi apresentado na plenária do faz, em 1 o de julho de 2013, no
auditório da Universidade Nove de Julho – Memorial. Entre tantos dados, causou
impacto a crescente ocupação do centro e a diferença na distribuição de renda. São
Paulo, na última década, tornou-se uma cidade ainda mais desigual.
A situação das regiões periféricas é ainda mais desafiante, assim como a
falta de planejamento para levar serviços públicos a todos os distritos da cidade, que
revela uma opção politica pela manutenção dos privilégios das classes dominantes
em detrimento dos garantia dos direitos das classes subalternas.
A exclusão é abissal, em determinados distritos, enquanto que, em outros,
há saturação de inclusão. Recentemente, ao se pronunciar à nação sobre as
manifestações ocorridas no País, a presidenta Dilma Rousseff fala sobre a
importância dos governos afinarem a interlocução com as demandas da população.
Ela diz:

Essa mensagem direta das ruas é por mais cidadania, por melhores
escolas, melhores hospitais, postos de saúde, pelo direito à
participação. Essa mensagem direta das ruas mostra a exigência de
transporte público de qualidade e a preço justo. (BRASIL, 2013).

A manifestação oficial da presidenta do País evidencia quanto ainda são
insuficientes os espaços de representação para vocalizar e concretizar ações que
respondam eficientemente às demandas da população.

Com

esse

olhar

no

horizonte da cidadania, a resposta da classe trabalhadora sobre a motivação para
42

Termo utilizado por Fernando Filgueiras (2004)

72

ocupar as ruas é única. Os artistas nos ajudam a traduzir o sentimento e o desejo
por mais justiça social:

Porque eu não quero deixar pro meu filho,
a pampa pobre que herdei de meu pai.
(Engenheiros do Havaii. Herdeiros da Pampa Pobre)
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CAPÍTULO 3

HISTÓRIAS DE VIDAS E LUTAS ENTRELAÇADAS: O INDIVÍDUO SINGULAR E O
SUJEITO POLÍTICO NA TRILHA DOS USUÁRIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NA
CIDADE DE SÃO PAULO

FOTO 3 – Mapa das vulnerabilidades sociais no Município de São Paulo – Plas
2009–2012/ FOTO 4 – Mosaico mapa da exclusão social de São Paulo e sujeitos da
pesquisa
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3.1 Passos e Compassos: Trajetórias como Metodologia de Pesquisa

[...] Já disseram que cada ser humano é uma biblioteca, fonte
singular de conhecimento. Saber ouvir cada um, compondo as
diferentes visões, revela-se assim um exercício básico de
cidadania – parte essencial da aprendizagem e
desenvolvimento humano.
(Worcman, 2006)

O lugar

São Paulo é um município brasileiro, capital do Estado de São Paulo e
principal centro financeiro, corporativo e mercantil da América do Sul. É a cidade
mais populosa do Brasil.
O lema da cidade, presente em seu brasão oficial, é "Non ducor, duco", frase
latina que significa "Não sou conduzido, conduzo". Aqui essa população tem nome,
tem história!
O município possui o 10o maior Produto Interno Bruto (PIB) do mundo,
representando, isoladamente, 12,26% de todo o PIB brasileiro e 36% de toda a
produção de bens e serviços do estado de São Paulo, sendo sede de 63% das
multinacionais estabelecidas no Brasil, além de ter sido responsável por 28% de
toda a produção científica nacional em 2005.
A cidade também é a sede da Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros de
São Paulo (BM&FBovespa), a segunda maior bolsa de valores do mundo em valor
de mercado. São Paulo é a sexta cidade mais populosa do planeta e sua Região
Metropolitana, com 19.223.897 habitantes é a quarta maior aglomeração urbana do
mundo43.

Procedimentos metodológicos

A orientação dos procedimentos metodológicos desta pesquisa qualitativa
objetiva uma abordagem destinada ao conhecimento da versão dos sujeitos sobre
43

Disponível em: <http://www.achetudoeregiao.com.br/sp/Sao_paulo/localizacao.htm>. Acesso em: 4
fev. 2013.
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períodos e fatos relacionados ao sistema de proteção social brasileiro, a partir de
sua trajetória no acompanhamento da Política de Assistência Social no País, sob o
olhar transversal do controle público e da defesa da cidadania.
As trajetórias revelam que os sujeitos titulares de direitos representados no
espaço circunscrito de um Conselho, são expressões maiores do que tem sido em
geral considerado até o presente momento.
Concordando com a ênfase trazida pelo pesquisador inglês Paul Thompson
sobre Memória, Rede e Mudança Social (2003), observa-se, nessa metodologia,
uma importante ferramenta, que permite olhar os sujeitos constituídos através da
experiência e apontar novos caminhos para a preservação da memória social em
que o indivíduo é protagonista da história.
Como sustenta Bourdieu (1987), existem as estruturas objetivas que coagem
as representações e ações dos agentes, mas estes, por sua vez, na sua
cotidianidade, podem transformar ou conservar tais estruturas. Nelas, o autor
identificou o jogo de dominação e a reprodução de valores.
Esse cidadão reduzido a ―usuário‖ da assistência social é, na verdade, um
autêntico representante da classe trabalhadora, que traz em sua trajetória todas as
marcas das políticas patrimonialistas e excludentes que vigoraram no País, e ainda
hoje resistem.
Ao tomar, como referência metodológica, a obra de Bourdieu, nos detemos
particularmente em seu

Esboço de Autoanálise (2005) na qual ele percorre o

caminho de sua autobiografia, pois fala de uma trajetória e história individuais.
Para explicar a importância do registro da prática e da fala dos sujeitos,
também lembrar Martins (2000, p. 55-57), quando, ao discutir, em perspectiva
sociológica o crescimento do interesse pela vida cotidiana, sustenta que essa se
tornou ponto de referência das novas esperanças da sociedade.
Ele sustenta ainda que é nesse universo que estão o tempo e o lugar das
vontades individuais, daquilo que faz a força da sociedade civil, dos movimentos
sociais; por conseguinte, ali reside a eficácia política e histórica dessa sociedade e
de seus movimentos.
Acreditamos que o fazer acadêmico, ao lado de trabalhar rigorosamente
dentro de um estatuto científico diferenciado, sendo conduzido pelo rigor
metodológico é da mesma forma um fazer político. Decisivamente, o cotidiano e a
história individual influem sobre a atividade do cientista social.
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Os cientistas sociais Fetz, Deffacci e Nascimento, em artigo publicado em
2009, intitulado: A Prática Sociológica como Modo de Vida: História e Biografia no
Trabalho Intelectual, utilizam referências de vários autores, como Dilthey 44, que tem
sua teoria fundamentada na hermenêutica; Bourdieu45, Wacquant46 e Gramsci47,
dentre outros. Todos, em seus estudos, privilegiam a vivência humana.
Decisivamente, o cotidiano e a história individual influem sobre a atividade do
cientista social.
A reflexão, segundo Fetz et. al. (op. cit, 2009), aponta que o sujeito
epistêmico, ao encontrar-se inserido no mesmo universo ontológico de seu objeto,
difere, quanto à sua posição, da tradição positivista, em que a explicação causal
funda-se em um sujeito transcendente, para além do experimentado, capaz de
elaborar um discurso revelador sobre os elementos universais do mundo.
Feita essa distinção, compreendemos que a análise das relações entre os
campos sociais e o estudo dos seus processos históricos não poderá ser tratada
separadamente da compreensão da figura do intelectual que, ao objetivar suas
ideias e ordená-las em um relato eruditamente elaborado, busca definir a sua
posição no mundo.
Portanto, localizado no tempo e no espaço, esse pesquisador constitui-se
como espelho da mesma realidade social. Fundamentalmente filosófico, é o
intelectual no mundo respondendo ao desafio: ―Conhecer a si mesmo!‖.
Tomando Bourdieu como referência, buscou compreender os campos
sociais e sua relação com a produção do intelectual, considerando que sua trajetória
de vida confunde-se com os seus objetos de estudo e estes se somam à sua
44

Wilhelm Dilthey (1833-1911) foi um historiador notável, desenvolveu uma epistemologia para servir
de base à compreensão histórica e às ciências humanas em geral. Os dados da investigação
hermenêutica são sempre ―manifestações de vida‖. Hermenêutica é um ramo da Filosofia que estuda
a teoria da interpretação,
45

Pierre Félix Bourdieu (1930-2002) foi um importante sociólogo francês, filósofo de formação,
empreendeu uma investigação sociológica do conhecimento que detectou um jogo de dominação e
reprodução de valores.
46

Loïc Wacquant(1960) é professor de sociologia e pesquisador associado do Institute for Legal
Research, da Universidade da Califórnia, em Berkeley. É também pesquisador do Centre de
Sociologie Européenne, em Paris. Dedica-se ao estudo de temas como desigualdade urbana,
marginalidade, instituições carcerárias e políticas penais.
47

Antonio Gramsci (Ales, 22 de janeiro de 1891 - Roma, 27 de abril de 1937) foi um filósofo, político,
cientista político, comunista e antifascista italiano. Escreveu mais de 30 cadernos de história e análise
durante a prisão. Conhecidas como Cadernos do Cárcere e Cartas do Cárcere. (Fonte: BiografiasUOL-Educação).
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trajetória intelectual. Utilizou a chamada etnografia multissituada (mult sited
ethnography).
Trata–se de uma visão retrospectiva de si mesmo. Relaciona–se o seu ―eu‖
com o ―nós‖ histórico, trazendo em si a bagagem de todas as instituições com as
quais entrou em contato durante sua formação, ou seja, um autêntico intelectual
orgânico, aos poucos sendo lapidado.
Concordamos com Yazbek (2009, p. 90):

O real é constituído de relações atravessadas pelo conflito e
permeadas por antagonismos, por um lado às representações
ideológicas dominantes e de outro, contraditoriamente, a
transgressão, que se expressa como resistência, criatividade e
superação de um determinismo reducionista, apontando caminhos de
ruptura e libertação.

Conclusivamente, a representação social é parte da subjetivação da
realidade objetiva e também da própria ideologia que oculta a lógica do poder,
fazendo com que as diferenças apareçam como simples diversidade das condições
de vida de cada um.
Fortalecem, esta nossa reflexão, as contribuições de Martins (2000, p. 58),
quando sinaliza, com base na teoria marxiana, que ―os homens fazem sua própria
História, mas não a fazem como querem e sim sob as circunstâncias em que se
encontram, legadas e transmitidas pelo passado, retorna forte e desafiadora‖.
Olhando por esse ângulo, observa-se que aqui se apresenta uma síntese fiel do
objeto que nos propusemos a estudar: ―Não só aos que querem mudar o mundo,
mas também os que querem compreender e explicar essa mudança‖. (MARTINS,
ibid., p. 58).
Pesquisadores e precursores nos ensinam sobre as diversas experiências
ricas de significado. Esse olhar nos permite compreender o comportamento dos
indivíduos em suas relações sociais, expressando o movimento individual e coletivo.
Nesta lógica, as limitações impostas à participação dos cidadãos titulares de
direitos no exercício do controle público estão associadas às formas da questão
social e à subalternidade. Denominados ―usuários‖, lidam com esses limites, que
impedem a verdadeira participação deles e a desqualificação do espaço destinado
ao exercício da participação democrática.
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Destacamos, em relação às investigações empreendidas, termos encontrado
pequena produção acadêmica nacional que tangencia esse debate acerca das
assimetrias de poder entre os diferentes segmentos de representantes, no interior
dos conselhos.
Além de reduzidos, não se encontra em destaque a abordagem a partir de
trajetórias para expressar uma vida de luta e acúmulo do fazer político.(ANEXO G)
Contudo, essas pesquisas, de modo geral, destacaram a importância do
aprofundamento e debate sobre o tema, como se verifica nas considerações finais
apresentadas por Raichellis (2011, p. 284) apontando, como desafio ao CNAS,
―Instituir a esfera pública no campo da assistência social, a incorporação da
representação dos usuários como central‖.
Ela advoga, ainda, que essa é a direção para a construção de uma ―nova
legitimidade‖:
Não pode existir esfera pública sem representação de interesses
coletivos, mas são os interesses dos trabalhadores pauperizados e
discriminados que devem orientar as ações práticas dos sujeitos na
esfera publica da assistência social.

Quem são os escolhidos para falar?

Para cumprir os objetivos desta pesquisa, foram escolhidos quatro sujeitos
militantes e conselheiros que participaram do Conselho e Fórum de Assistência
Social da cidade de São Paulo, por mais de uma gestão.
Esses sujeitos estão dentro dos critérios estabelecidos na pesquisa pela
contribuição, ao construir uma identificação com ideais de justiça social e de luta
contra a subalternização, inscrevendo-se no cenário democratizante do País até os
dias atuais.
São eles:

1. Maria Aparecida Moura. Aposentada, nascida em 11 de fevereiro de 1944,
na Cidade de Santa Barbara d'Oeste/SP. Foi conselheira representando o segmento
dos usuários por duas gestões, de 2002 a 2004 e de 2004 a 2006. Conselheira
representante do Comas no Orçamento Participativo e no Conselho da Pessoa com
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Deficiência, membro do Conselho Gestor da Unidade Básica de Saúde (UBS) do
Pari.
2. Renato Sena, artista e assessor parlamentar na Câmara Municipal de São
Paulo, nascido em 13 de agosto de 1965, na Cidade de Santos/SP. Foi conselheiro
do Orçamento Participativo, membro do Conselho de Monitoramento, membro da
Subcomissão de Representantes do Comas e membro da coordenação do
Movimento Nacional da População em Situação de Rua. Membro do Comitê de
Representantes de Direitos Humanos da Cidade de São Paulo.
3. Sebastião Nicomedes de Oliveira, artista e escritor, nascido em 7 de
outubro de 1968, na Cidade de Assis/SP. Foi conselheiro da Assistência Social por
duas gestões, de 2004 a 2006 e 2006 a 2008 e membro fundador do Movimento
Nacional da População em Situação de Rua.
4. Anderson Lopes de Miranda, assessor político do Sindicato dos
Comerciários do Estado de São Paulo, nascido em 11 de novembro de 1975, na
Cidade de São Paulo, capital. Conselheiro representante dos Usuários no Conselho
Nacional de Assistência Social, na gestão de 2012–2014.

Coordenador do

Movimento Nacional da População em Situação de Rua. Membro do Conselho de
Representantes da Cidade de São Paulo.

Ainda foi incorporada:

5. Deocleciana Ferreira, filósofa, pedagoga e diretora do Instituto Daniel
Comboni, nascida em 28 de setembro de 1962, na Cidade de Varzelândia/MG. Foi
militante do Movimento Pró-constituinte, Comunidades Eclesiais de Base (CEBs),
Movimento de Moradia, Movimento de Alfabetização de Adultos, Fórum de Defesa
dos Direitos da Criança e Adolescente de Sapopemba, Rede Nossas Crianças, da
Fundação Abrinq, Fórum da Assistência Social. Conselheira tutelar na primeira
gestão instituída na Cidade de São Paulo, de 1992 a 1995 e conselheira da
Assistência Social pelo segmento dos trabalhadores, nas gestões de 2002 a 2004 e
2004 a 2006, integrou o conselho diretor como segunda secretária e presidente por
duas gestões.

As entrevistas foram realizadas, em locais e horários escolhidos pelos
sujeitos da pesquisa, individualmente. Houve uma remarcação, por imprevistos da
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entrevistada, e apenas uma das entrevistas foi mais difícil, e marcada, pela segunda
vez, por problemas de agenda de um dos cidadãos-sujeito.
Ocorreram dois encontros. No primeiro, conversamos sobre as lembranças e
impressões dos sujeitos a respeito da experiência que tiveram no Conselho e os que
têm relações com o processo de controle público, priorizando os aspectos da
cidadania. Por essa trajetória, foram intencionalmente escolhidos como amostra
dessa pesquisa. No segundo encontro, cada um falou livremente sobre a própria
trajetória, suas experiências pessoais, origens, família, escola, trabalho e militância.
Além desses sujeitos, a pesquisadora também foi incorporada ao grupo de
entrevistados. Isto se deu pelo ocorrido durante o próprio processo de qualificação:
os professores participantes da banca, ao lerem e analisarem o projeto de pesquisa,
e especialmente o memorial, ressaltaram a importância de que fizesse um
depoimento, para juntar-se à voz dos demais cidadãos-sujeitos, a fim de também
contar a história dos caminhos compartilhados, em busca dos direitos e da
cidadania.
Tal procedimento baseou-se na experiência como mulher cidadã, migrante
na cidade de São Paulo, presente na arena de deliberação da política pública de
Assistência Social no Comas e no FAS, com base na realidade da resistência,
compartilhamento e representatividade. E, nesse momento, a partir da universidade,
refletindo sobre essa trajetória de vida. Sempre profundamente imbricada com a
trajetória política do País, foi reconhecida à pesquisadora uma condição única entre
os sujeitos resilientes, na luta dentro dos movimentos sociais, para inscrever-se no
espaço dos direitos.
Ao aceitar o desafio,

na condição de objeto da pesquisa, percebe, ao

mesmo tempo, que pode suscitar algumas interpretações e equívocos,

ao ser

entendida como complacente, a partir de certas visões, até mesmo sendo levada a
comprometer a cientificidade da pesquisa e de seu processo de elaboração dos
instrumentos, como exercício reflexivo.
Ao contrário, esta narrativa não é o imediato acúmulo de tudo o que nos
aconteceu; não se tratam de testemunhos pessoais e lamentações corriqueiras, mas
de um acervo de situações marcantes, rico de diversidades e representatividades,
que, entrelaçados, podem nos levar a uma nova maneira de fazer e pensar. Permite
compreender o movimento histórico, a partir das trajetórias individuais e/ou coletivas.
"Sendo necessário relacionar histórias individuais às experiências coletivas que as
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contextualizaram, embasaram, impulsionaram e/ ou limitaram." (FELTRAN, 2006,
p.377).
Quanto à metodologia estabelecida para a pesquisa com os quatro
conselheiros, e também o tratamento dado pela própria pesquisadora ao seu
depoimento, as referências teóricas que a

apoiam, tem respaldo na tradição

sociológica, que interroga: Até que ponto o sujeito epistêmico das ciências sociais
encontra-se separado do seu objeto de pesquisa?
Diante do exposto, o material empírico significa a realidade marcada por
luta e superação, frente às condições adversas enfrentadas no percurso dos sujeitos
para alcançar a representação no colegiado do Comas. O caminhar desses sujeitos
cidadãos integra a história contada em forma de Contos da Vida Real.
As narrativas carregam a eloquência das tantas experiências vividas e vidas
defendidas. Os participantes nasceram em contextos diferentes, mas, em virtude da
luta por direitos,

se encontram na mesma arena de consulta, negociação e

deliberação da Política Pública de Assistência Social na Cidade de São Paulo.
A opção por essa forma de pesquisa deve-se, justamente, ao fato de ela
estimular os entrevistados a pensarem livremente sobre algum tema, objeto ou
conceito, permitindo o acesso do pesquisador a aspectos objetivos, mas também
subjetivos, dos entrevistados, de maneira espontânea.
Nossa reprodução das falas dos sujeitos da pesquisa alterna-se, quanto ao
uso da primeira ou terceira pessoa, dependendo das circunstâncias em que
introduzem os fatos. No desenvolvimento da pesquisa, são inúmeras as imbricações
e identificações das experiências relatadas por esses cidadãos, que retratam quanto
as decisões políticas, pela presença ou ausência do Estado, afetam a vida de todos
os sujeitos e fabricam as vulnerabilidades. Por essa razão, privilegiamos a categoria
Cidadão e não Usuário.
A etapa de obtenção de informações, foi acompanhada da observação,
utilizando-se diário de campo para registro de possíveis eventos no ambiente da
entrevista. Dos depoimentos colhidos, identificamos, nas falas dos cidadãos-sujeitos,
que todas as categorias de análise permearam sistematicamente suas vivências,
qual seja: a Questão Social, a Cidadania e o Controle Público.
Para garantir a viabilização da pesquisa, foi utilizado o gravador de voz,
como instrumento que torna possível a captação integral dos relatos. Essas
entrevistas foram posteriormente transcritas e seus conteúdos em parte organizados
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em planilhas utilizadas como suporte para a definição dos eixos analíticos da
pesquisa. Após a sistematização dos dados,

os arquivos individualizados foram

encaminhados e todos receberam a cópia da transcrição, aprovaram o conteúdo e
concordaram com o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido(TCLE) (ANEXO
M).
A pesquisa documental foi feita nas seguintes fontes: arquivos pessoais dos
sujeitos participantes, acervos do Espaso, pelo site do Comas, CNAS e MDS e a
Biblioteca Nadir Kfouri,da PUC-SP, dentre outras. Todos demonstraram satisfação
em participar da pesquisa e fornecer outras informações, como fotos, documentos,
discos e até o Araçá Amarelo.
Na História de Vida, buscamos a sua riqueza para a interpretação das
trajetórias dos cidadãos e conselheiros. Consideramos importante a relação
dinâmica entre o sujeito e o mundo real, destacando o processo educativo. Desse
conjunto, verificamos o entrelaçamento das trajetórias de luta e vida das pessoas
cuja história foi registrada.
Essa etapa resultou em 122 páginas de transcrições, mais 75 páginas do
registro autobiográfico, incluindo fotografias, imagens e documentos, que permitiria
um aprofundamento maior do que foi realizado, na breve duração de um mestrado.
Um dos temas mais destacados foi a questão do território, expressa na luta
por moradia. Pela força que emergiu desse solo onde estão as raízes desses
sujeitos e os meandros de suas trajetórias. Tal ocorreu especialmente em alguns
lugares: no Quilombo Brejo dos Crioulos, na Fazenda da Juta, no Condomínio Social
do Pari, nas cidades de Americana/SP e Santos. Também na Cidade Tiradentes,
local em que vive Anderson e em Caraguatatuba/SP, para onde Sebastião mudouse após sair do Programa de Locação Social.

O processamento das informações
Para explicar a orientação que seguimos no tratamento dos ―achados‖ das
entrevistas, podemos nos servir do conto Ostra Feliz não Faz Pérola", de autoria do
filósofo e escritor Rubem Alves. Ele nos conta que as ostras são moluscos, animais
sem esqueletos, macios, sem defesas, e assim suscetíveis de se tornar presa fácil
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dos predadores. Para que isso não aconteça, usam, segundo ele, sua sabedoria,
que os ensina a fazer casas – conchas duras – dentro das quais vivem.
Pois bem, havia num fundo de mar uma colônia de Ostras felizes, porque, de
dentro de suas conchas, saía uma delicada melodia, música aquática, como se
fosse um canto gregoriano, todas cantando a mesma música, com exceção de uma
ostra que fazia um solo muito triste. As ostras felizes riam dela e diziam: "Ela não sai
da sua depressão".
"Não era depressão." Era dor. Pois um grão de areia havia entrado na sua
carne e doía muito. Ela não tinha jeito de se livrar do grão de areia, mas era possível
livrar-se da dor, bastava envolvê-lo com uma substância lisa, brilhante e redonda.
Um dia, passou por ali um pescador com seu barco. Lançou a sua rede e
toda a colônia de ostras, inclusive a sofredora, foi pescada. O pescador fez uma
deliciosa sopa de ostras; de repente, encontrou um objeto duro que estava dentro da
ostra, era uma linda pérola. Apenas a ostra sofredora fizera uma pérola.
Ostra feliz não faz pérolas! Isso vale para as ostras, e vale para nós,
cidadãos, quando, em condição de vulnerabilidade social48, decidimos lutar para
superar o sofrimento e produzir "pérolas" para poder viver e sobreviver.
Há vários exemplos nesse sentido, como em Bethoven, Cecília Meirelles,
Van Gogh, Fernando Pessoa. Acrescentamos Rembrandt e tantos outros... Aqui, no
caso do nosso estudo, os Cidadãos, titulares de direitos da Assistência Social na
Cidade de São Paulo são esses protagonistas.

Eu vim de infinitos caminhos, e os meus sonhos
choveram lúcido pranto pelo chão.
Quando é que frutifica, nos caminhos infinitos,
essa vida, que era tão viva, tão fecunda, porque vinha de
um coração?

48

Vulnerabilidade social: Refere-se a uma diversidade de ―situações de risco‖ determinadas por
fatores de ordem física, pelo ciclo de vida, pela etnia, por opção pessoal, etc., que favorecem a
exclusão e/ou que inabilita e invalida, de maneira imediata ou no futuro, os grupos afetados
(indivíduos, famílias), na satisfação de seu bem-estar – tanto de subsistência quanto de qualidade de
vida. A pobreza, por exemplo, é uma vulnerabilidade efetiva, mas a condição de vulnerabilidade,
embora a inclua, não se esgota na pobreza. (Dicionário de Termos Técnicos da Assistência Social/
Belo Horizonte. Prefeitura Municipal. Secretaria Municipal Adjunta de Assistência Social. Belo
Horizonte: Ascom, 2007).
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E os que vierem depois, pelos caminhos infinitos,
do pranto que caiu dos meus olhos passados, que
experiência, ou consolo, ou prêmio, alcançarão?

(Cecília Meirelles. Herança)

As perguntas norteadoras

a) Dada sua fluidez, como avaliar a estrutura político-técnico-operacional do
Comas/SP, quanto à sua capacidade de possibilitar a participação efetiva de seus
conselheiros? Considera o segmento dos usuários – como titulares de direitos –
relevantes em sua atuação na sociedade civil organizada?
b) Como conciliar a precariedade de condições para a participação efetiva
dos conselheiros representantes do segmento dos usuários,

como titulares de

direitos no interior do Conselho Municipal de Assistência Social da Cidade de São
Paulo, considerada inclusive a luta por direitos iguais numa sociedade desigual ?
c) Como tratar o desafio ético do conflito entre as ambições materiais,
políticas e institucionais, no âmbito pessoal dos representantes dos usuários, e sua
missão de defesa prioritária das demandas e anseios dos usuários que representam,
essenciais à melhora da vida e posição na sociedade desses últimos?

De maneira geral, encontramos pequena produção acadêmica relativa a
investigações da natureza da que empreendemos aqui, principalmente no que
tangencia o debate acerca das assimetrias de poder entre diferentes segmentos de
representação no interior dos Conselhos. Todavia, embora reduzidos, nenhum
aborda o aspecto das trajetórias para expressar uma vida de luta e acúmulo do fazer
político.

3.1.1 Memórias de luta e resistência: longos caminhos

Passamos, agora, às narrativas feitas pelos sujeitos da pesquisa, que nos
proporcionaram janelas para a análise dos fatores determinantes de suas trajetórias,
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dentro de contextos históricos e políticos entendidos como enquadramentos e
deslocamentos da questão social, no que toca à participação e ao controle público
em defesa da cidadania.

Teias da História: Os Indivíduos Sociais e Políticos

Os personagens dessa história nasceram em décadas diferentes, mas com
o passar dos anos, com as mudanças políticas e sociais que vão ocorrer no País,
em determinado contexto social, eles se encontram na cena pública, na luta em
defesa da vida e dos direitos. Eles têm diversas coisas em comum e uma história de
luta e conquistas que hoje os legitimam como autoridades responsáveis por
mudança fundamentais na vida pública. Essas estão consolidadas e podem
contribuir na construção de novos sujeitos.
Nascer no pé da Serra, no ranchinho Beira Chão (Fotos 5a, 5b), é mais do
que poesia, é um histórico da condição socioeconômica de um cidadão, de uma
família em determinado território. Porque ninguém escolhe o ventre, a localização
geográfica, a condição social, econômica e cultural para nascer. Nasce onde o
acaso determinar...
Foto 5a – Casa de Taipa – símbolo de dignidade para o homem simples Foto 5b –
Mapa do estado de Minas Gerais – localização da cidade de Varzelândia

Fonte: 5a-Ferreira, 2008- 5b Site da Prefeitura de Varzelândia

Assim, me apresento. Eu, a primeira mulher, que aparece aqui como
protagonista desta história. Vim ao mundo na primavera de 1962. Meu pai escolheu
o nome Crécia, mas deveria ser Lucreciana, uma junção do amor dos três: pai, mãe
e filha (Lucas, Crécia e Ana). Certamente, buscavam a diferenciação, perseguiam a
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individualidade, a singularidade diante de uma "sociedade Severina" (CIAMPA,
2005, p.23). Contudo, o padre não aceitou fazer o batizado, diz que era um nome
que não existia. A madrinha, mulher ―estudada‖, era professora do Condado do
Norte, sugeriu Deocleciana, desse nome o padre gostou, disse que significa ―querida
de Deus‖.
Sou natural de Varzelândia/MG49. Nessa cidade, desde primórdios da
colonização portuguesa, nos idos do século XVI, existe um quilombo, chamado Brejo
dos Crioulos50, contudo, segundo informações do site oficial da cidade, essa história
ainda não consta da historiografia dos brancos. Sua população foi expulsa por
grileiros, dando origem ao povoado de Araruba, onde residem os "deserdados da
terra". Algumas famílias se mudaram para outras localidades e, outras, se fixaram na
'terra de santo'51.

Foto 6 – Transporte de pau-de-arara (retirantes, romeiros e bóias-frias) 52

Fonte: Divulgação

Meus pais, Lucas e Ana, são naturais de Varzelândia/MG também. Eles se
casaram em setembro de 1954, tomaram empréstimo em um agiota e compraram
49

Varzelândia é um município brasileiro do Estado de Minas Gerais. Em 2010, sua população, cotada
pelo IBGE, foi de 19.126 habitantes, representando 0,1% da população do estado. No município,
51,08% dos habitantes são homens e 48,91 % dos habitantes são mulheres. Com área de 814,9 km²,
representando 0,14% da área do estado, sua densidade demográfica é de 23,46 habitantes por km² e
seu Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) é de 0,631.
50

Foi publicado, no dia 30 de setembro de 2011, o decreto presidencial declarando a comunidade
quilombola de Brejo dos Crioulos como área de interesse social. A medida reconhece a posse da
terra aos remanescentes de quilombos da comunidade e permite continuar o processo de titulação
coletiva da terra para 387 famílias que vivem na região por muitas gerações.
51

Terra de Santo constitui-se de uma gleba de terra doada a Bom Jesus por um dos moradores como
pagamento de promessa.
52

Pau-de-arara: é o nome dado a um meio de transporte irregular. Consiste em se adaptar
caminhões para o transporte de passageiros, constituindo-se em substituto improvisado para os
ônibus convencionais.
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um sítio. Nessa terra, cultivavam vários produtos, mas a lavoura principal era de
algodão.
Lá também tiveram seus cinco primeiros filhos. A primogênita faleceu antes
de completar um ano de vida53.
No ano de 1963, entre estiagem e ataque de pragas, a família perdeu toda a
plantação. Teve que vender o sítio para pagar a dívida. Lucas viajou para trabalhar
em uma fazenda de café na cidade de Capitão Enéis/MG. Lá, sofreu um acidente,
caiu do carro de boi e teve sua perna esmagada, como não existia nenhuma
garantia trabalhista, nem seguridade social, ficou sem proteção, assim como sua
família.
O trabalho, como se verificou nesse caso, pode ser visto pelo ângulo de
Castel (1998, p. 496), é mais do que o trabalho, e, portanto, o não trabalho é mais
do que o desemprego, o que não é dizer pouco. Os ‗trabalhadores sem trabalho‘ são
os ‗inúteis para o mundo‘. O salário não pode se reduzir a uma simples remuneração
por tarefa.
Nesse sentido, os escritos de Ciampa (2005, ibid., p.26), iluminam a cena,
elencando que: "Isso o levou a alterar seu cotidiano de lavrador. Mas não vê vida
para ser vivida, apenas para ser defendida".
Nesse mesmo ano, Lucas decidiu pegar o pau-de-arara e viajar para São
Paulo com o objetivo de trabalhar, ganhar dinheiro, voltar para reconstruir as suas
vidas e resgatar os laços perdidos com a terra. Assim como a Triste Partida,
poetizada por Patativa do Assaré, ilustra bastante bem o lamento e a dor do
sertanejo.
Entretanto, o tempo passou, ele não obteve êxito. Lucas trabalhava (sem
nenhum registro) em "bicos" que surgiam, era um homem da roça. Todavia,
trabalhava precariamente, e teve seus direitos negados. Ele construía casas, mas
não tinha onde morar, assim como diz o poesia de Zé Geraldo, Cidadão: "Tá vendo
aquele edifício moço? Ajudei a levantar...‖.

53

No Brasil, segundo dados oficiais do IBGE, durante a década de 1960, os estudos realizados no
IBGE (Leite, 1973) indicavam, para o Brasil, que os ganhos de esperança de vida teriam sido
pequenos (menos de dois anos, entre 1960 e 1970), quando se esperaria, de acordo com
experiências históricas similares, ganhos de 2,5 anos em média, por quinquênio (COALE; DEMENEY,
1966). Cabe lembrar, ainda, que o grande êxodo populacional rural e a pressão demográfica sobre os
grandes centros urbanos foram muito acentuados durante a década e representaram uma pressão
adicional sobre os serviços de infraestrutura e de atendimento público. (SIMÕES, OLIVEIRA, 1997).
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Um ano depois, Lucas manda buscar a esposa e os filhos para residirem em
São Paulo. Contudo, eu ainda não era registrada e, em virtude da viagem, era
necessário providenciar o documento. Porém, o cartório não tinha critério técnico
para tratar um assunto tão importante, que é a identidade dos cidadãos.
Meu documento contém erros e omissões, nos nomes e sobrenomes. Esse
fato reforça a importância do registro da história a partir da versão dos sujeitos que
sempre estiveram subjugados, às margens da história. Essa história contada e
escrita do ponto vista dos detentores do poder pode conter sérias distorções que
agridem o direito, a verdade, a justiça e a cidadania.
Lembrando o contexto histórico da época, o País vivia momentos de
esperança, com os ideais de João Goulart, em defesa da distribuição de renda por
meio das chamadas Reformas de Base.
Nesse período, o Estado de Minas Gerais era governado por José de
Magalhães Pinto. Considerado grande estrategista político, arquitetou com Castelo
Branco a tomada do poder pelos militares; foi um dos que assinaram o Ato
Institucional 5, o mais repressivo de toda a ditadura militar54.
Ainda no início de 1964, a família de Lucas começa nova jornada, vivendo
na cidade de São Paulo. O contexto é de aceleradas transformações sociais, assim
como Sebastião nos conta em versos e prosas que reflete também as memórias de
Renato Sena:

Muda-se de opinião
Que adianta uma casa com aluguel pra pagar
contas atrasadas, luz e vencidas, a imobiliária cobrando,
logo cedo.
O proprietário batendo à porta. A vergonha, a
sede, a escuridão, a promissória.

(Sebastião Nicomedes. Marvadas)

54

Disponível
governadores>.

em:

<http://www.mg.gov.br/governomg/portal/c/governomg/governo/galeria-de-
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São ―desterritorializados se reterritorializando” subalternamente. Essas
expressões são trazidas por SPOSATI ao discutir: Determinantes Territoriais na
Gestão das políticas Sociais por ocasião da realização da Atividade Programada que
debateu essa em abril de 2013.
No fim das contas o subúrbio é o lugar do trabalho em oposição à cidade
que é lugar de poder e saber. De acordo com as afirmações de MARTINS, (2000),
ele é também lugar de alienação, além das carências materiais é também carência
de sentido que domina a vida da classe trabalhadora.
Sem teto, porque não tinham "um vintém", viveram "o tempo Severino",
denominado como, tempo de luta pela sobrevivência. CIAMPA (2005, p.23).
Enquanto cuidava dos filhos e da casa, Ana costurava para uma confecção
de camisas (sem registro). Ela também com seus direitos negados. Essa realidade
pode ser analisada a partir da reflexão sobre a alienação do trabalho. Os efeitos não
podiam ser mais amargos, Ana passou a sofrer de hérnia na perna, e depois de
duas cirurgias, nunca mais recuperou sua saúde.

A crise que maltrata o caboclo, ferindo seu brio...

No ano de 1970, nas idas e vindas de Lucas, em busca de trabalho, ele
sofreu um novo acidente. Foi atropelado por um carro. Desta vez com maiores
proporções, sem proteção previdenciária, ele ficou muito tempo internado na Santa
Casa e a família passando por dificuldades.
Mesmo assim, era ano da copa do mundo, vitória da seleção canarinho, as
pessoas estavam eufóricas, cantarolavam, dançavam, a alegria era geral! Não
sabiam por que, mas tinham que se alegrar também! Falava–se do Pelé, Rivelino e
Tostão. A alienação era reinante. Um cenário muito parecido com aquele descrito
por CHAUI(2007) em "Mito fundador e sociedade autoritária". Enquanto isso, a
repressão e o aprofundamento das desigualdades sociais só aumentavam.
Nesse sentido, uma importante constatação é assinalada por SPOSATI
(1985, p. 50), ao tratar da assistência social no período pós–1964, afirma que os
programas assistenciais foram recriados com duas intenções: obter apoio do regime
e despolitizar as organizações dos trabalhadores.
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Nesse momento havia no país muita repressão e com todas as formas de
aviltamento dos direitos humanos, sociais, políticos e econômicos, como podemos
constatar no filme Batismo de Sangue, inspirado na obra de Frei Beto 55. Tais fatos
ilustram o retrato de duas Igrejas, uma em comunhão com o projeto de libertação do
povo, da luta por justiça e paz, outra aliada dos poderosos, empenhados em manter
privilégios e dominação.
A partir de 1971, no ambiente eclesiástico, ocorreram importantes
mudanças, como relata a professora Dóris de Faria da PUC–SP, por ocasião da
cerimônia de concessão do título de Doutor Honoris Causa ao Cardeal Dom Paulo
Evaristo Arns
Em sua fala, destaca que ele reagiu às prisões que ocorreram e organizou
um esquema muito eficiente de informações. As CEBs elegem a defesa dos direitos
humanos como em primeiro lugar para o trabalho da Conferência Nacional dos
Bispos do Brasil (CNBB), padres e todos os cristãos brasileiros. Com a morte do
operário Santo Dias da Silva, montou a Comissão Arquidiocesana de Direitos
Humanos.56
Nesse período, também estava em vigência o Código de Menores, Lei de
1927, cujo objetivo principal era proteger a sociedade dos filhos dos pobres. Isto era
competência do Juizado. Filhos de pobres eram chamados de menores e, como as
crianças naquele momento considerados adultos em miniatura, deviam trabalhar 57,
ficar longe da vadiagem! Os filhos dos ricos eram considerados crianças e tinham
toda a proteção da família. Meus irmãos adolescentes já trabalhavam.
A família não sabia o que era "reforma agrária", mas sabia que era algo
muito importante, porque Lucas, quando cantava, dava ênfase nessas duas palavras
e sempre terminava chorando. Ele é descendente do povo quilombola, massacrados
e expulsos da terra, além de um ótimo contador de ―causos‖.
Nesse sentido, Martins (2000) nos auxilia na reflexão de que, cada criança,
se torna herdeira de uma história, e, embora fragmentária, ganha pleno significado e
55

Tínhamos algumas figuras de proeminência, na Igreja Católica, como o cardeal Vicente Scherer, no
Rio Grande do Sul, e o cardeal Agnelo Rossi, aqui em São Paulo, do lado da ditadura, dizendo que
não havia tortura. Tanto que, quando o Rossi foi nos visitar no Dops, ele nos viu todos quebrados.
Nós dissemos que havíamos sido torturados, o delegado disse: ―Não, eminência, eles caíram da
escada‖ e Rossi saiu do Dops e disse à imprensa que não houve tortura.
56

Disponível em: <http://www.unb.br/unb/titulos/dom_paulo.php>.

57

Disponível em: <http://jus.com.br/revista/texto/3626/notas-sobre-o-direito-da-crianca>.
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sentido na memória da família, ao longo da existência. É a história dos sem história,
que vivem à margem da história oficial do poder e dos poderosos. Assim tentava
espairecer, uma forma de resistência:

[...] A classe roceira e a classe operária ansiosos esperam a
reforma agrária, sabendo que ela dará a solução para a situação
que está precária, saindo um projeto no chão brasileiro de cada
roceiro plantar sua área [...] Esta grande crise que há tempos
surgiu maltrata o caboclo ferindo seu brio. (Tonico e Tinoco. A

Grande Esperança)
Essa letra nos fazia refletir sobre as injustiças sociais, porque, na sequência
do refrão, falava de um "país rico e altaneiro em que morrem brasileiros de fome e
de frio". Ancorados na análise de Martins (ibid., p.31), no Brasil, o tradicional se
transforma em referência crítica das irracionalidades do moderno; a música
sertaneja ironizava a discrepância contida no mundo rural em ruínas.
Conselheiros de Direitos que chegam à PUC-SP para escrever suas
memórias em um trabalho de pós-graduação. Essa é a coroação de uma batalha
travada contra o sistema excludente, e certamente é um exercício que exige muita
coragem. Por essa razão, é que somos como "carregador de bagagens da Estação
da Luz", do conto de Mário de Andrade, e as pérolas do conto de Rubem Alves.
Com o passar do tempo, Lucas, aquele homem que vivia cantando e
vibrando pela reforma agrária, dava sinais de cansaço; abatido, falava que precisava
apenas de "sete palmos de chão". Muito doente, de internação em internação, ele
interrompe o contato com a realidade e passa a ser tratado por hospitais
psiquiátricos, vindo a óbito no ano de 1973, com apenas 42 anos.
O momento pode ser ilustrado na música:

Esta cova em que estás com palmos medida, é a conta
menor que tiraste em vida, é de bom tamanho nem largo nem
fundo, é a parte que te cabe deste latifúndio.
(Chico Buarque. Funeral de um Lavrador)

92

Um sonho impossível?

Depois da morte do marido, e sem perspectiva, na Cidade de São Paulo,
Ana retorna com os filhos para a casa de seus sonhos; volta para Minas Gerais. Ao
chegar lá, se deparam com as arestas da vida na roça, pois deveriam plantar e
esperar crescer, para colher e comer. Mais uma vez, revivem "o tempo Severino".
Como usuários da incerteza, os filhos de Ana, todos, crianças e
adolescentes, trabalhavam um período em seu próprio roçado e frequentavam a
escola na cidade, caminhando cerca de três quilômetros (Fotos 7a ,7b).
Foto 7a – Estrada de areia (caminho da escola) e 7b – Brejo inundado e serra
(caminho da escola)

Fonte: Ferreira, 2008. Arquivo pessoal

Em busca de direitos, Ana recorre ao Fundo Nacional Rural (Funrural) 58,
solicita sua pensão por viuvez, mas o deferimento demora muitos anos, porque os
técnicos da Previdência Social contestavam a informação de que ela tivesse
trabalhado na roça.
Como a solução era aguardar a demorada decisão, todos os dias, depois da
escola, Crécia e seus irmãos iam à sede do Funrural para saber, da funcionária do
sindicato, se já tinha a solução para suas demandas. Provavelmente, essa tenha
sido a primeira militância da futura conselheira. Crianças em busca de direitos, uma
forma de controle público.
Esse controle e essa expectativa duraram cinco anos. Até chegar o tempo
desse amparo, trabalhavam como boias-frias59 nas fazendas de plantio de eucalipto.
58

Lei Complementar n. 16, de 30 de outubro de 1973, que altera a redação de dispositivos da Lei
Complementar n. 11, de 25 de maio de1971, e dá outras providências.
59

Pessoa que se dedica, sem relação empregatícia permanente, ao trabalho rural, o que a obriga a
levar a refeição para o local onde exerce a atividade.

93

Empresas que traziam em sua razão social as palavras "Plantar e
Reflorestamento", entretanto, eram praticantes de desmatamento e destruição do
cerrado; usavam o trabalho escravo de homens, mulheres e crianças; não existia
registro em carteira e alojamento digno; a casa era feita de palha de coqueiro e
madeira, era chamada de "paimba", a cama era de vara, chamada de "tarimba".
Tarimba, segundo o dicionário Aurélio, além de ser a designação de uma cama
rudimentar e desconfortável, também significa a referência à capacidade de uma
pessoa com experiência diferenciada por ser experimentado pela vida, calejada.
A alimentação era cobrada à parte, de cada trabalhador, assim sempre eram
devedores e só conseguiriam autorização para sair da fazenda quando pagassem
tudo o que deviam. Mas a dívida só aumentava!
Durante esse processo, um dia, os técnicos da Previdência Social
compareceram à cidade, ouviram algumas testemunhas e decidiram conceder a
aposentadoria a Ana.
Conforme documento expedido pelo Funrural (ANEXO K), relatório datado
em 1992, ano em que o Poder Público faz um recadastramento dos beneficiários e
reconhece minha mãe como trabalhadora rural para fins de concessão do benefício,
considerando que ela começara a trabalhar aos 7 anos de idade, e assim ela
recebeu o valor de Cr$ 32.000,00 (trinta e dois mil cruzeiros), e comprou uma
casinha simples.
O objetivo específico da aquisição era dar condições de seus filhos
permanecerem próximos à escola. O recibo de compra e venda é datado do ano de
1979, com a descrição física da casa. Esta é a música que marcou aquela ocasião:

Eu tenho andado tão sozinho ultimamente
Que nem vejo à minha frente, nada que me dê prazer
Sinto cada vez mais longe a felicidade
Vendo em minha mocidade, tanto sonho perecer.
(Gilson.Casinha Branca)

Percebe-se que a história das políticas sociais brasileiras, criadas pelo
Estado, por vezes, é marcada por ações fragmentadas, precária ou tardiamente
trazem alternativas para melhorar as condições de vida da população. Isso se deve,
de acordo com Faleiros (2009, p.182), ao Funrural que, apesar de integrado no
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Sistema Nacional de Saúde, mantém a política da compartimentalização das
categorias beneficiárias dos seguros sociais.
Somente com a Constituição de 1988, os trabalhadores rurais tiveram pleno
acesso aos direitos sociais, inclusive à aposentadoria com o piso de um saláriomínimo e limite de idade de 55 anos para mulheres e de 60 anos para o homem.
Apesar das dificuldades, toma forma, na realidade, a expressão popular que
diz: "Em terra de cego, quem tem um olho é rei". No ano de 1975, Joana, minha
irmã, toma a iniciativa de solicitar autorização da prefeitura para reunir as crianças
de uma comunidade rural, com o nome de Bebedouro, e ensinar-lhes as primeiras
letras. A escola era um lugar precário, que funcionava em uma casa em ruínas, e
cada criança trazia seu caderno, lápis, uma borracha e um banquinho (Fotos 8a ,
8b)60 O cenário era surreal, expressão do total abandono e descaso com o ensino
público e desrespeito para com o direito dos cidadãos. Estes que acreditavam
fielmente que a salvação era o estudo.
FOTO 8a – Estrada caminho da escola rural/ FOTO 8b – Bebedouro (localização da
escola rural)

Fonte: Arquivo pessoal

Com mais de três décadas de atraso, em 2010, o Ministério da Educação
cria o Programa Nacional de Educação do Campo (Pronacampo)61, que é

60

No ano de 2008, visitei essa comunidade, encontrei-me com uma das "alunas" daquela turma, ela
ainda vive no mesmo lugar, tem família numerosa e administra sua vida de lavradora. Lá realizei
muitos registros fotográficos e ouvi muitos depoimentos, inclusive do meu tio paterno, o único
sobrevivente, com idade superior a 80 anos, que também vive lá.
61

Disponível em: <http://www.emater.go.gov.br/w/3330>. Acesso em: 9 jun. 2013). Programa
Nacional de Educação do Campo (Pronacampo), apresentado como um conjunto de ações
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oficialmente lançado em 2012. Para a presidenta Dilma Rousseff, o papel desse
programa é assegurar oportunidades para a população do campo. Ela declara:

Nós estamos apostando que uma nova geração vai se beneficiar de
tudo que fazemos nesta, mudando a feição do campo brasileiro e
garantindo que ele será um lugar digno e de qualidade para se morar
e se criar os filhos (BRASIL,2012).

Nesse mesmo contexto, o ministro da Educação, Aluízio Mercadante,
ressalta que o Brasil tem uma dívida com as populações camponesas. Diz:

O país é um grande produtor de alimentos, tem aproximadamente,
30 milhões de pessoas que vivem no campo, é a segunda maior
agricultura do mundo, produz 300 bilhões de dólares e exporta quase
95 bilhões de dólares (BRASIL,2012).

Entretanto, ele confirma que ainda não há uma política específica de
educação para os que vivem no campo brasileiro.
Com esses descompassos na dinâmica política, a professora Marta Campos
(2013), parafraseando Millôr Fernandes, afirma o contrário do dito popular: "Em terra
de cego, quem tem um olho migra".
Foi o que Joana fez, quando consegue um trabalho na sede da prefeitura,
exercendo a função de secretária. E com apenas 20 anos de idade, passa a ser
arrimo de família, e por muito tempo é responsável por auxiliar no sustento da
família.
A garantia de poder plantar e colher apenas foi efetivada com o
desenvolvimento do Programa de Incentivo à Agricultura Familiar62. Os pequenos
agricultores passam a receber orientação técnica de manejo, sementes e máquinas,
que elimina o trabalho penoso e aviltante a que o pequeno trabalhador rural era
submetido.

articuladas de uma ―política de educação do campo‖, nos termos do Decreto presidencial n. 7352, de
4 de novembro de 2010.
62

Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) tem como objetivo o
fortalecimento das atividades desenvolvidas pelo produtor familiar, de forma a integrá-lo à cadeia de
agronegócios, proporcionando-lhe aumento de renda e agregando valor ao produto e à propriedade,
mediante a modernização do sistema produtivo, valorização do produtor rural e a profissionalização
dos produtores familiares. Disponível em: <http://www.mds.gov.br/bolsa-familia/programascomplementares/beneficiario/agricultura-familiar>. Acesso em: 4 jan. 2013.
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Quando conclui a quarta série, no ano de 1976, essa etapa era considerada
a conclusão do ensino fundamental. Para estudar, precisava ter dinheiro. Então, o
futuro se encerraria ali.63 Como diz a música Aquarela, de Toquinho: "Um menino
caminha e caminhando chega ao muro, mas ali logo em frente a esperar pela gente
o futuro está"... E o futuro? É uma astronave, que tentamos pilotar...
O que fazer? Fui falar com o prefeito e solicitar-lhe uma bolsa de estudos.
No dia e horário em que ele atendia ao público em geral. Entrei na fila do povo e, em
meio a todas as demandas ali presentes, principalmente porque, naquele ano de
1977, a cidade passou por mais uma estiagem e a população da zona rural viu–se
em situação de flagelo.
Chegava ajuda do governo, por intermédio da Superintendência do
Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), para a prefeitura distribuir a cada família.
Na realidade, era superintendida só no nome, porque sua intervenção era quase
invisível para o povo, que, aliás, se referiam a ela com uma corruptela.
Esse tempo difícil foi a marca da gestão desse prefeito. O episódio ficou
conhecido como: A Fome do Zeca. Em meio a esse público de flagelados pela seca,
lá estava eu, com a minha demanda por acesso à educação, que foi prontamente
atendida. Efetuei minha matrícula e comecei a frequentar o ginásio à noite.
Enquanto estudava, na aula de ciências, a professora explicava sobre as
formas de contágio das doenças, principalmente a doença de chagas 64. Mas, na
verdade, havia uma epidemia na cidade. Pelo histórico de desatenção e corrupção,
em 10 de janeiro de 2013, um ex-prefeito de Varzelândia foi condenado, juntamente
com sua equipe, por desvio de recursos públicos do município. Recursos esses
desviados do programa da garantia de renda mínima e combate à doença de chagas
no município:

63

Embora desde a constituição federal de 1934, a educação passa a ser vista como um direito de
todos, devendo ser ministrada pela família e pelos poderes públicos. Disponível em:
<http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=1164>.
Acesso
em: 22 dez. 2012.
64

A Doença de Chagas (ou Tripanossomíase Americana) é a infecção causada pelo protozoário
Trypanosoma cruzi. Apresenta uma fase aguda que pode ser identificada ou não (Doença de Chagas
aguda - DCA) e tendência à evolução para as formas crônicas, caso não seja tratada precocemente
com medicamento específico. Estima-se que existam aproximadamente 12 milhões de portadores da
doença crônica nas Américas, cerca de 2 a 3 milhões no Brasil. Disponível em:
<http://portal.saude.gov.br/portal/saude/profissional/visualizar_texto.cfm?idtxt=31114>.
Acesso em: 23 dez. 2012.
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(...) Ante o exposto, CONDENO os acusados Josemar Soares Lima,
Jailson Mendes Cordeiro, Gilson Mendes Lima, Antônio Trindade
Neto e Hertz Ramon Gomes nas sanções do art. 1o, I, do Decreto-lei
n. 201/67 e art. 288 do Código Penal; bem como Jalmir de Jesus
Ferreira, Washington Lopes da Costa, José Clair Mendes Cordeiro,
Nelton Gonçalves de Souza e Marinete Ferreira da Silva nas sanções
do art. 1o, I, do Decreto–lei n. 201/67. A aplicação das penas
obedecerá às diretivas do art. 59 e seguintes da lei penal. A
culpabilidade de Josemar Soares Lima gerou alto grau de reprovação
social, uma vez que o crime consistiu no desvio de recursos públicos
destinados ao controle da doença de chagas e acesso a saneamento
básico na zona rural do Município de Varzelândia, o que
representaria melhoria da qualidade de vida da população. (Sentença
proferida em 10/1/2013).

A pena não repara os danos sofridos pelas pessoas que carregam esse
estigma, ou que morreram por falta de acompanhamento e tratamento da doença.
Essa situação, cada vez mais frequente na realidade brasileira, revela a importância
e a necessidade do controle público sobre as políticas e os políticos.
Em relação ao trabalho infantil e aos direitos violados de modo geral,
somente após a promulgação da CF de 1988 e a aprovação do Estatuto da Criança
e do Adolescente (ECA), em 1990, é que se inicia, no Brasil, o combate ao trabalho
escravo e trabalho infantil65. Em 1996, os esforços da sociedade civil, organizada
por intermédio do FDC, direciona-se para a aprovação do Projeto de Emenda
Constitucional 413/1993 pela erradicação dessa prática. E, em 2001, é criado o
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (Peti)66 .
A herança afastava-se do "herdeiro". No ano de 1980, concluí a oitava série,
passaporte para o ensino médio, entretanto, naquela cidade, era o grau máximo que
existia de estudo. As pessoas que tinham parentes e condições financeiras, iam
estudar na capital, Belo Horizonte, ou em outra cidade de maior porte.

65

Esse tema foi objeto de pesquisa realizada pelo IEE-PUC-SP, 2000, coordenada pela professora
Marta Campos, na qual discute sobre a importância da avaliação no Programa de Erradicação do
Trabalho Infantil sob três aspectos: conceitual, da gestão e resultados. O alcance desse debate entra
na agenda nacional impulsionada pelos movimentos e redes mundiais, ONU, OIT, Unicef, ancorados
nos princípios da defesa dos direitos humanos. Todavia, tal mobilização surge a partir das denúncias
da sociedade civil que, ao expor o problema, confronta e tenciona a política. Nessa dinâmica de fora
para dentro, o poder público se vê obrigado a pautar a questão.
66

Portaria n. 666, de 28 de dezembro de 2005, disciplina a integração entre o Programa Bolsa
Família e o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. Art. 1º. Estabelecer a integração entre o
Programa Bolsa Família (PBF), criado pela Lei n. 10.836, de 9 de janeiro de 2004, e o Programa de
Erradicação do Trabalho Infantil (Peti), regido pela Portaria SEAS/MPAS n. 458, de 4 de outubro de
2001.
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Retornamos, mais uma vez, ao mito fundador, porque, na realidade, ali se
apresentava uma encruzilhada, perante a qual deveria decidir entre permanecer e
aceitar os limites impostos pela conjuntura da ausência do poder público em garantir
o acesso à escola ou arriscar-se em um novo rumo de possibilidades, porém de
muitas incertezas.
Assim como Severino, o personagem de Manoel Bandeira, Crécia decide
lutar: "Seu desejo a fez viver até os dezoito, seu desejo a fez migrar, seu desejo a
fez procurar qual seria verdadeira via entre as que frente a ela se escancaravam".
(CIAMPA, 2005, p. 30).

Pisar nesse Chão Devagarinho...

Com o objetivo de continuar os estudos, vim para São Paulo, residir com
meus irmãos que aqui estavam. Em dezembro de 1980, desembarco na Estação da
Luz. Tive o maior impacto, um enorme choque de realidade, ao me deparar com um
homem puxando uma carroça.
Que horror!!! Olhei várias vezes, para acreditar que não era miragem. Lá na
roça, quem puxava carroça era burro, cavalo, jamais imaginei que gente, ser
humano pudesse fazer isso. Seria esta a razão da cidade de São Paulo ter o título
de Selva de Pedra?67
Sem nenhuma qualificação e diante da crise e recessão que marcaram os
anos de 1980, só consegui trabalho como empregada doméstica. Naquela casa,
trabalhei por três anos, porém, sem proteção previdenciária. Conclui o ensino médio
no ano de 1983. Observa-se que não existia Programa Universidade para Todos
(Prouni)68, Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), Cotas, nem programa de

67

68

Hep: Bem-vindo à Selva de Pedra. Cabral. http://letras.mus.br/cabal.

Dirigido aos estudantes egressos do ensino médio da rede pública ou da rede particular na
condição de bolsistas integrais, com renda per capita familiar máxima de três salários mínimos, o
Prouni conta com um sistema de seleção informatizado e impessoal, que confere transparência e
segurança ao processo. Os candidatos são selecionados pelas notas obtidas no Enem - Exame
Nacional do Ensino Médio conjugando-se, desse modo, inclusão à qualidade e mérito dos estudantes
com melhores desempenhos acadêmicos. Possui também ações conjuntas de incentivo à
permanência dos estudantes nas instituições, como a Bolsa Permanência, os convênios de estágio
MEC/Caixa e MEC/Febraban e ainda o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), que possibilita ao
bolsista parcial financiar até 100% da mensalidade não coberta pela bolsa do programa. O Prouni já
atendeu, desde sua criação até o processo seletivo do segundo semestre de 2012, mais de 1 milhão
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Financiamento Estudantil (Fies). Direito zero, porque imperava a ordem do capital.
Para a classe trabalhadora chegar à universidade haviam poucas chances.
Passados mais de 20 anos, foi criado o Prouni, pelo governo federal, em
2004, e institucionalizado pela Lei 11.096, em 13 de janeiro de 2005. Oferece, em
contrapartida, isenção de alguns tributos, àquelas instituições de ensino que aderem
ao programa. Tive a grata satisfação de participar desse processo de afirmação da
Política Nacional da Assistência Social, ao contribuir para a passagem da história e
divisão do tempo em antes e depois do Suas.
Essa pauta sobre a isenção de impostos, cotas patronais, eram os assuntos
espinhosos sempre lembrados no conflito, na disputa política e nas pautas do
Conselho. Decidir sobre a fiscalização das entidades de educação e saúde, checar o
alcance e os impactos positivos das isenções, em benefício dos usuários da
assistência social, era um dos maiores e mais agradáveis desafios.
Essa foi uma conquista muito comemorada. O Prouni tem como finalidade a
concessão de bolsas de estudo integrais e parciais, em cursos de graduação e
sequenciais, de formação específica, em instituições privadas de educação superior.
Em 1982, a jornada continuava nebulosa. Enquanto estudava no Magistério
e trabalhava, nas horas vagas, frequentava grupos de jovens e participava da
pastoral dos cortiços da Região Episcopal Belém. Fazia visitas nas habitações
coletivas, casarões antigos e insalubres, na região da Mooca e Água Rasa.
Lá identifiquei mais uma face do contraste social da cidade, nos quintais. Era
possível se deparar com dezenas de pessoas vivendo de forma desumana, pagando
aluguéis caros, todas vítimas da especulação imobiliária69.
Muitas crianças ficavam trancadas sozinhas dentro dos cômodos, porque
seus pais saíam para trabalhar e não havia creches e nem espaços de acolhimento
e atenção para elas. Naquele ano de 1982, inicia-se a Pastoral do Menor70. Dom

de estudantes, sendo 67% com bolsas integrais. (Disponível em: <http://prouniportal.mec.gov.br>.
Acesso em: 10 jan. 2013).
69

Segundo o Instituto João Pinheiro e o IBGE, 1.161.757 famílias carecem de moradia no estado de
São Paulo, ou seja, moram em precariedade ou em conjunto com outras famílias (Déficit qualificativo.
Tese de Bacharelado em Direito, Universidade Paulista, 2004).
70

A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) conta com o Setor de Pastoral Social, que
encontrou sua fundamentação teológica em duas noções: a de ser ―presença e serviço na
sociedade‖. A Pastoral Social é um serviço da Igreja voltado para as diferentes situações como,
saúde, terra, trabalho, moradia, crianças e adolescentes, o que justifica a existência de um setor com
a finalidade de congregar todos esses serviços. Por sua vez, a complexidade da sociedade encontra
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Luciano Mendes, bispo auxiliar da região do Belém, motivava a multiplicação das
ações para a acolhida e atenção às crianças nas comunidades.
Contudo, aquela ação "voluntária" e esporádica não atendia às minhas
expectativas de engajamento. A partir de 1984, passei a trabalhar na Pastoral do
Menor, em uma unidade do Centro Social Nossa Senhora do Bom Parto. Lá nessa
comunidade, se deu o primeiro registro em carteira, e onde também morei como
"agregada" por 15 anos.
O protagonismo da Pastoral do Menor surge quando marca sua presença na
sociedade por meio de duas linhas básicas para garantir o exercício de Políticas
Públicas, em favor do princípio da prioridade absoluta. Aqui a ação se volta para
contribuir no fortalecimento dos fóruns, na implantação e valorização dos Conselhos
de Direitos, Tutelares, e dos demais conselhos setoriais, dinamizando a mobilização
da sociedade e com o atendimento direto, com programas de defesa e promoção
dos direitos fundamentais das crianças e dos adolescentes empobrecidos e em
situação de risco, de acordo com as normativas legais.
Em 1986, conclui o Magistério, estava habilitada a lecionar no ensino
fundamental. Principalmente nesse curso, obtive melhor aproximação e simpatia
com as disciplinas de Filosofia e Sociologia. O contato com a graduação teve início
em fevereiro de 1987, quando passei no vestibular para Filosofia, na Universidade
das Faculdades Associadas do Ipiranga (Unifai), e obtive apoio do então bispo
auxiliar da Região Episcopal do Belém, dom Luciano Mendes de Almeida.

Ele

me apresentou à Faculdade e solicitou a concessão de uma bolsa de estudos
equivalente a 80% do valor da mensalidade, em virtude de minha atuação como
agente da Pastoral do Menor e educadora social. (Foto 9).

respostas na complexidade das pastorais sociais. A Pastoral do Menor é uma das pastorais sociais
que, sob a coordenação da CNBB, integra o setor. A Pastoral do Menor tem início na cidade de São
Paulo, no ano de 1977, com a missão: ―promoção e defesa da vida da criança e do adolescente
empobrecido e em situação de risco, desrespeitados em seus direitos fundamentais‖. A partir de
1982, com a realização das Semanas Ecumênicas, em São Paulo, iniciativa da Pastoral do Menor, a
organização foi ganhando força e se enraizando em outras cidades e estados brasileiros. Em 1987,
com a Campanha da Fraternidade da CNBB, que trazia como tema A Fraternidade e o Menor, com o
lema Quem Acolhe o Menor a Mim Acolhe, essa pastoral ganhou novo impulso.
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Foto 9 – Encontro de lideranças da Pastoral do Menor

Fonte: Douglas Mansur

Naquela turma de graduação em Filosofia, eram dez mulheres e 81 homens,
perfazendo o total de 91 formandos. Naquele contexto de recessão, da década de
1980, nas portas das fábricas, havia sempre uma placa escrita "Não há vagas",
enquanto a Campanha Vocacional da Igreja dizia o contrário: ―Há vagas".

Em defesa da Vida: O engajamento

A fé metafísica é transformada em fé política. Muito motivada pelo cenário
promissor de mudanças políticas que me remeteu a alguns escritos de Karl Marx,
quando este trata da sociedade de classes, entre outros conceitos, engajada no
movimento pró-constituinte, frequentei assiduamente o Fórum Municipal de Defesa
dos Direitos da Criança e Adolescente, e participei da construção coletiva e da
elaboração do ECA.
Nesse ambiente de inovações, participei de um curso no Instituto Sedes
Sapientiae71 sobre a metodologia de trabalho de Paulo Freire. Nesse momento de
busca e intensidade, em minha vida, encontrei terra fértil na ação pedagógica desse
Instituto. A partir dessa formação, organizei voluntariamente um grupo de
alfabetização de adultos na comunidade onde atuava, principalmente com os pais
das crianças que frequentavam o Núcleo Socioeducativo.
Com a vitória do Partido dos Trabalhadores (PT), na cidade de São Paulo e
a eleição da prefeita Luiza Erundina, durante a gestão de Paulo Freire na Secretaria
71

Fundado em 1977, definido por madre Cristina "como um espaço aberto aos que quiserem estudar
e praticar um projeto para a transformação da sociedade, visando atingir um mundo onde a justiça
social seja a grande lei". Disponível em: <http://sedes.org.br/site>.
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Municipal de Educação, o Movimento de Alfabetização de Adultos (Mova), que já
existia em muitas comunidades, foi incorporado e ampliado, com uma proposta que
reunia Estado e organizações da sociedade civil para combater o analfabetismo,
oferecendo o acesso à educação de forma adaptada às necessidades e condições
dos alunos jovens e adultos.
Daí por diante, o grupo passa contar com apoio e fornecimento de material
pedagógico, supervisão técnica e remuneração do educador. A partir desse
momento, com o grupo consolidado, convidei uma professora da comunidade para
prosseguir com o trabalho e segui empreendendo esforços em outra direção, na
organização do movimento de moradia.72
Essa era a oportunidade de romper com o isolamento, a clandestinidade e o
anonimato, para vir a público debater a questão da habitação, reprodução da
expressão da questão social.
A gestão de 1989 a 1992 introduziu nova dinâmica, incentivou a produção de
bens de boa qualidade, como assinala Campos (1994, p.95), inclusive a criação de
grupos produtores das mercadorias essenciais, como blocos e refeições.
Contribui com o aprofundamento dessa reflexão a análise de Sader (2001)
acerca de seu trabalho intitulado Quando Novos Personagens Entram em Cena, no
qual é possível localizar um importante questionamento sobre o papel do Estado
como lugar e instrumento privilegiado das mudanças sociais.
A defesa da vida, nesse caso, passa a ser compreendida como o maior
valor, o aprofundamento dos direitos fundamentais; no horizonte, está o sentido da
cidadania, reconhecida dentre suas principais raízes, calcadas segundo elaborações
do filósofo Darcísio Corrêa, em sua obra, publicada em 2010, Estado, Cidadania e
Espaço e Público: As Contradições da Trajetória Humana. O autor sustenta que é
"na dignidade, na igualdade e na liberdade" que estão as bases da cidadania. São

72

De acordo com o estudo realizado pelo Coletivo Usina (2012), esses movimentos de luta por
moradia, tiveram origem na década de 1980; surgem vinculados aos partidos de esquerda e
pastorais, as primeiras organizações nacionais da luta pela moradia e reforma urbana, como: a
Central de Movimentos Populares (CMP), a Confederação Nacional das Associações de Moradores
(Conam) e a Articulação Nacional de Solo Urbano (Ansur). Durante o processo de formulação da
Constituição Federal de 1988, essas articulações nacionais e seus diversos grupos regionais criaram
um movimento multissetorial de grande abrangência, o Fórum Nacional de Reforma Urbana (FNRU)
que lutou para incluir no Texto constitucional instrumentos legais que levassem à realização da
função social da cidade e da propriedade no processo de desenvolvimento urbano. Em 1988, é
apresentada uma Emenda Constitucional de Iniciativa Popular de Reforma Urbana, que conta com a
assinatura de mais de 160 mil eleitores em todo o País.
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referências "indispensáveis à organização de estruturas sociais justas". (CORRÊA,
2010, p. 30).
A viabilidade dessa ação pode ser alcançada apenas com a organização do
espaço público, ainda de acordo com o autor, é o lugar de convivência e de
sobrevivência dos cidadãos.

Os desafios são muitos, a luta pela vida tinha que

continuar... Ao identificar a demanda contida na comunidade, pois havia muitas
famílias sem moradia, decidi convidá-los para aderir ao Movimento Sem-Teto. São
três, os primeiros companheiros: João, Mané e José. Formamos um grupo de base
ou origem, reunimos dezenas de famílias, do qual fui coordenadora por dez anos.
No início, seguimos conciliando a participação nas reuniões mensais do
Movimento, na sede do Movimento de Defesa do Favelado (MDF), na Vila Alpina,
coordenado pelo jovem Paulo Conforto, estudante de direito da PUC-SP, e no
Centro Pastoral São José do Belém, a Pastoral da Moradia, coordenada pela Irmã
Olga Zanella. A atmosfera era de novos tempos, muita esperança; o Movimento de
Moradia Leste 1 surge como uma forma de confrontar a política pública habitacional,
ganhando força com a organização popular.
No dia 26 de julho, ocupamos a Fazenda da Juta, a terra é conquistada e é
iniciada a construção de casas em regime de mutirão e autogestão. Pela primeira
vez, os movimentos sociais foram protagonistas. A companheira Evaniza Rodrigues,
na época membro da Pastoral da Juventude e estudante de Serviço Social na PUCSP, junta–se ao grupo e tornou-se a principal parceira. Atualmente, é membro da
coordenação da União Nacional dos Movimentos de Moradia73. Esse período
também é marcado pelo Movimento da Teologia da Libertação na Igreja Católica, o
Movimento das CEBs74 e, concomitantemente, a luta pela consolidação dos direitos
no Brasil.

73

A UMM foi fundada em 1987 com o objetivo de articular e mobilizar os movimentos de moradia;
lutar pelo direito à moradia, por reforma urbana e autogestão e assim resgatar a esperança do povo
rumo a uma sociedade sem exclusão social. É uma articulação de movimentos que atuam na área de
favelas, cortiços, sem-teto, mutirões, ocupações e loteamentos. Sua atuação inicia-se pela capital e
Região Metropolitana e hoje atinge outras regiões do estado. Sua forma de organização tem forte
influência da metodologia das Comunidades Eclesiais de Base, de onde se origina grande parte de
suas lideranças. Trabalha-se com grupos de base local, que se articulam regionalmente ou em nível
municipal e se fazem representar nas instâncias estadual e nacional do movimento. Sempre
defendendo a proposta autogestionária, o direito à moradia e à cidade e à participação popular nas
políticas públicas, Além disso, têm influenciado na construção de programas e legislação
habitacional, como atualmente o faz no Plano Diretor, que foi aprovado na Câmara Municipal de São
Paulo. A UMM participa do Conselho Municipal de Habitação das cidades de São Paulo e Diadema.
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A Associação de Moradores da Fazenda da Juta, em conjunto com as Irmãs
Combonianas, ao identificar muitos jovens sem nenhuma ocupação, contando com a
participação da Cáritas Arquidiocesana, solicitaram e obtiveram o apoio da PUC-SP,
que doou inicialmente seis máquinas de datilografia para a oferta de cursos
profissionalizante;, a novidade e o atrativo do curso foi uma máquina elétrica. Era a
"tecnologia top". Essa experiência foi exitosa e mais tarde, no ano de 1992, floresceu
o Instituto Daniel Comboni. Com esse protagonismo, a entidade é uma das maiores
referências de luta pela política e defesa de direitos na região de Sapopemba.
Esse contexto pode ser associado àquele identificado por Feltran (2006), em
que as organizações não governamentais deslocaram o ativismo político pela
cidadania e justiça social para a prática voltada à solidariedade social.
Contudo, a distância para alcançar o Estado de Direito ainda era muito
longa. Meu primeiro contato com a PUC-SP se deu de janeiro de 1989, seguindo até
janeiro de 1992, por meio do curso de verão promovido pelo Centro Ecumênico de
Serviço e Evangelização Popular (Cesep). Nesse contexto de formação, compreendi
a importância da dimensão da luta latino-americana, da Pátria grande. Participei
também de um curso de extensão universitária, na referida universidade, por meio
do Núcleo de Trabalhos Comunitários (NTC), a convite da professora Maria Stela
Santos Graciani. Esse curso tinha por objetivo apoiar os educadores populares em
suas práticas cotidianas para a construção de uma postura crítica frente à realidade
de exclusão.
Até esse momento, observa-se a presença forte e o protagonismo da PUC–
SP, em ações significativas e decisivas para a mudança de paradigma na vida dos
movimentos populares, bem como o apoio á lideranças para fortalecer suas lutas em
defesa dos direitos e da cidadania.
Em março de 1991, é criado o Fórum da Criança e do Adolescente de Vila
Prudente–Sapopemba, movimento da sociedade civil, que tem por objetivo a
articulação das entidades e movimentos sociais que atuam na promoção e defensa
dos direitos desse segmento. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente (CMDCA) é criado pela Lei 11.123, de 22 de novembro de 1991, e o
Decreto 31.319, de 17 de março de 1992.
74

Comunidades Eclesiais de Base. Os documentos do Concílio Vaticano II definem a Igreja como
Povo de Deus, categoria que a Teologia da Libertação (TdL) aprofundou, identificando o povo com a
base da Igreja e da sociedade. Essa mirada da realidade a partir dos pobres e dos seus interesses é
uma opção política e ética com suporte evangélico.
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Candidata ao cargo de conselheira tutelar, fui eleita, com a responsabilidade
de aplicar o artigo 136 do ECA75 no qual as atribuições do conselheiro estão
descritas. No dia 29 de novembro de 1992, os primeiros cem conselheiros tutelares
tomam posse para exercer o mandato

por três anos. Entretanto, há um

descompasso entre essa posse, o planejamento do gestor municipal e do CMDCA,
porque a eleição ocorreu na final da gestão da então prefeita Luiza Erundina, que
não foi reeleita, ficando assim o novo conselho sem nenhuma infraestrutura, sem
qualquer apoio técnico, financeiro, operacional e político.
Outro fato importante foi a leitura que o CMDCA imprimiu na época, quando
deliberou pelo salário de CRZ 150,00 (cento e cinquenta cruzados). O argumento da
defesa consistia na afirmação de "não atrair aventureiros". Foram mais três anos
sem contribuir com a Previdência Social. As deliberações do Conselho Municipal
não contemplam esse aspecto de garantia dos direitos do cidadão que lutaria pela
defesa do ECA.
Campos (1994, p.97), ao analisar esse período da gestão municipal, de
1989 a 1992, esclarece que havia um projeto de lei que previa a regulamentação
desses conselhos, mas esse nem chegou a ser encaminhado para a Câmara
Municipal.

O documento produzido pela Secretaria tinha o título Cidadania para

Quem Dela Precisa. Pelo que se constata, essa revelação reitera e evidencia que,
no jogo do poder, os interesses dos cidadãos, na prática, não estão na ordem de
prioridade absoluta,

como é definido pela legislação. O engavetamento, a

postergação, de quem está de posse do poder, não leva em conta os danos que
essa inação causa à vida dos cidadãos.
Após a eleição, como uma das mais votadas, percebi que tinha poucos
motivos para comemorar. A luta estava apenas alcançando um novo estágio.
Nesse momento, foi eleito prefeito Paulo Maluf e o projeto político de
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Lei n. 8.069, de 13 de julho de 1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) prevê o
Conselho de Direitos e o Conselho Tutelar, que são mecanismos criados para efetivação dos direitos
da população infanto-juvenil. O Conselho Tutelar está definido no ECA como órgão permanente,
autônomo e não jurisdicional. Está encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos
direitos da criança e do adolescente (art. 131). Em cada município, deve haver, no mínimo, um
Conselho Tutelar, composto por cinco membros escolhidos pela comunidade local para mandato de
três anos, sendo permitida uma recondução (art. 132 do ECA). O processo de escolha é realizado
sob a responsabilidade do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. O ECA
determina que a lei municipal defina o local, dia e horário do funcionamento do Conselho Tutelar,
inclusive a eventual remuneração de seus membros.
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participação popular que vinha sendo implantado na cidade, sofreu um duro golpe, e
foi interrompido.
Nota–se a inclusão subalterna das demandas oriundas dos Movimentos
Sociais76. A resistência deu-se no campo da luta organizada em fórum próprio, com
a participação majoritária da sociedade civil, e contava com lideranças intransigentes
na defesa dos direitos. Como se constata em matéria publicada pelo jornal Gazeta
da Vila Prudente, em 11 de março de 1993, intitulada: Maluf não Apoia Conselhos
Tutelares. (ANEXO L)
Identificado o descompasso entre a aplicação do ECA e a aprovação da
Loas, acompanhei as reuniões do Fórum da Assistência Social (FAS), defendendo e
apoiando o projeto de lei como instrumento imprescindível para promover a inclusão
social, com as demais políticas públicas, e alcançar a justiça social. Existia, como
retaguarda ao Conselho Tutelar, apenas o SOS Criança. Era uma central de atenção
às crianças e adolescentes, coordenada pela Secretaria Estadual do Menor. Na
cidade, não havia política de acolhida na assistência social, era comum recorrermos
à "ajuda" em outros municípios.
77
Identificava–se que era necessário construir uma rede socioassistencial . A

partir desse momento, passam a caminhar conjuntamente as lutas pela
implementação do ECA e da Loas.

O Movimento da Assistência Social no Campo da Defesa de Direitos

Nesse contexto de exposição da questão social na Cidade de São Paulo, no
ano de 1994, ocorre a pré-conferência da assistência social, que reuniu
representantes dos órgãos governamentais e não governamentais atuantes nesse
campo. Na ocasião, o debate deu-se em virtude da necessidade do aprofundamento
da Política de Assistência Social na concepção de seguridade social, na relação
76

Observa-se que apenas após completados 20 anos, em 4 de julho de 2012, foi aprovado pelo
senado o projeto de lei que regulariza e disciplina os Conselhos Tutelares. A redação final do Projeto
de Lei do Senado n. 278, de 2009 (n. 3.754, de 2012, na Câmara dos Deputados). Altera os artigos.
132, 134, 135 e 139 da Lei n. 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente),
para dispor sobre os Conselhos Tutelares.
77

o

Na NOB/Suas/2012, o art. 4 descreve quais são as seguranças afiançadas pelo Suas: I - acolhida,
II - renda, III - convívio ou vivência familiar, comunitária e social, IV - desenvolvimento de autonomia,
V - apoio e auxílio.
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Estado e sociedade, bem como a construção de uma política de direitos e atenções
no campo específico. O resultado da pré-conferência foi a aprovação da proposta do
Mapa da Exclusão/Inclusão Social78; a realização de ato público pela implantação da
Loas na cidade, no dia 7 de dezembro de 1994; e a elaboração de um protocolo
conjunto para instalação do comando único da assistência social.
Soma-se a esse processo de discussão política, o momento favorável,
quando, em 1995, a Campanha da Fraternidade da Igreja Católica aborda o tema
sobre os excluídos. Na mensagem de abertura, o papa, como autoridade máxima da
Igreja, declara que: "Não se esquece de todos aqueles, homens e mulheres,
crianças e anciãos, do campo ou da cidade, parece como se não existissem".
Mais uma vez, a questão social e o pauperismo impulsionam a ação da
Igreja, que reconhece ser impossível o verdadeiro progresso na sociedade, se faltar
um profundo sentido de solidariedade entre todos:

[...] A ordem social e o seu progresso devem reverter–se sempre em
bem das pessoas, já que a ordem das coisas deve estar subordinada
à ordem das pessoas e não ao contrário; foi o próprio Senhor que o
insinuou ao dizer que o sábado fora feito para o homem, não o
homem para o sábado (Cf. Mc2, 27). Essa ordem, fundada na
verdade, construída sobre a justiça e vivificada pelo amor, deve ser
cada vez mais desenvolvida no respeito pela dignidade humana.
Para o conseguir, será necessária a renovação da mentalidade e a
introdução de amplas reformas sociais (Cf. Gaudium et spes).79

A partir dessa Campanha da Fraternidade, como um dos gestos concretos
da Igreja, inicia–se a mobilização do Grito dos Excluídos, como indica a própria
expressão, constitui–se numa ação com três sentidos:

78

O Mapa da Exclusão/Inclusão Social é uma metodologia que, usando de linguagens quantitativas,
qualitativas e de geoprocessamento, produz dois índices territoriais que hierarquizam regiões de uma
cidade quanto ao grau de exclusão/inclusão social. Trata-se do Índice de Exclusão/Inclusão Social
(IEX) e do Índice de Discrepância (IDI). Esses índices expressam o grau de exclusão e inclusão das
condições de vida das pessoas ao território onde vivem. De certo modo, produzem uma medida de
vizinhança, pois associam dados individuais ao convívio em um mesmo território. O primeiro Mapa foi
lançado em 1995, tendo como base os dados do Censo de 1991, desagregados pelos 96 distritos da
cidade de São Paulo. O segundo Mapa consistiu na análise da dinâmica social da década de 1990,
referenciado nos dados do Censo 1991 e da Contagem Populacional de 1996. O terceiro Mapa
recentemente lançado examina o comportamento da exclusão/inclusão social nos 96 distritos da
cidade, utilizando os mesmos padrões de 1991 para a construção dos índices relativos ao ano de
2000. (SPOSATI, 1991). (Dicionário de termos técnicos da Assistência Social / Prefeitura Municipal.
Secretaria Adjunta de Assistência Social. Belo Horizonte: Ascom, 2007).
79

Expressão em latim cuja tradução significa ―alegria e esperança‖.
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Denunciar o modelo político e econômico que, ao mesmo tempo,

concentra riqueza e renda e condena milhões de pessoas à exclusão social.80


Tornar público, nas ruas e praças, o rosto desfigurado dos grupos

excluídos, vítimas do desemprego, da miséria e da fome.


Propor caminhos alternativos ao modelo econômico neoliberal, de

forma a desenvolver uma política de inclusão social, com a participação ampla de
todos os cidadãos.

O Grito se define como um conjunto de manifestações realizadas no Dia da
Pátria, 7 de setembro, e tem o objetivo de chamar a atenção para as condições de
crescente exclusão social na sociedade brasileira. Não é um movimento nem uma
campanha, mas um espaço de participação livre e popular, em que os próprios
excluídos, junto com os movimentos e entidades, trazem à luz o protesto oculto nos
esconderijos da sociedade e, ao mesmo tempo, o anseio por mudanças.
O Grito nasce de duas fontes distintas, mas complementares. De um lado,
como uma forma de dar continuidade à reflexão da Campanha da Fraternidade de
1995, de outro, brota da necessidade de concretizar os debates da 2ª Semana
Social Brasileira, realizada nos anos de 1993 e 1994, com o tema: Brasil, Alternativa
e Protagonista. Essas atividades pastorais são importantes alicerces da formação
política e social da pesquisadora.
Ainda em 1994, iniciei minhas atividades no campo da docência, lecionei
História e Filosofia para o 2o e 3o anos do ensino médio na Escola Estadual de
Primeiro e Segundo Graus (EEPSG) Professor Mário Casasanta, escola localizada
no bairro de Vila Alpina, São Paulo, capital. Após apresentar meu diploma e
currículo, tive prioridade para escolher as aulas na sede da Delegacia Regional de
Ensino, onde deparei-me com uma sala repleta de pessoas, bacharéis das mais
diversas

áreas

de

formação:

Direito,

Economia,

Pedagogia,

Psicologia,

Administração, todos pleiteando as aulas de Filosofia.
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Exclusão Social: Processo heterogêneo, multidimensional, espacial e temporal que impossibilita
parte da população a partilhar bens e recursos produzidos pela sociedade. Conduz à privação, ao
abandono e à expulsão dos espaços sociais. O conceito de exclusão engloba não apenas a pobreza
ou insuficiência de renda, mas vai além, ―à medida que se define também pela impossibilidade ou
dificuldade intensa de ter acesso tanto aos mecanismos culturais de desenvolvimento pessoal e
inserção social, como aos sistemas preestabelecidos‖ de proteção e solidariedade coletiva‖ (GOMÀ,
2004, p. 19). (Dicionário de termos técnicos da Assistência Social / Prefeitura Municipal. Secretaria
Adjunta de Assistência Social. Belo Horizonte: Ascom, 2007).
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Era o exército de reserva, produzido pelos impactos das medidas neoliberais
que o governo havia adotado. Ao chegar à escola, constatei que os alunos nunca
haviam tido aula com um professor de Filosofia, portanto, embora nos registros da
história conste que a disciplina foi banida das escolas durante o regime militar. o
retorno foi uma pró-forma, porque, embora conste na grade curricular, é
administrada de forma precária. Na verdade, o que ocorre, é uma fraude, uma
sabotagem ao pensamento crítico e ao exercício da filosofia.
Até então, participava do Movimento de Moradia como coordenadora e
liderança, não considerava que também era sem–teto, pois morava de favor em uma
comunidade, onde é ―casa de todos e de ninguém‖. Essa condição me impedia de
acolher minha própria família que continuava passando por dificuldades, e no
intervalo de um ano perdi minha irmã (Joana) e minha mãe (Ana Maria).81
Preocupada com a falta de perspectiva para a nova condição de "orfandade
de direitos", obtive o apoio e acolhida dos companheiros do meu grupo de base que
deliberou pelo meu direito de ter uma casa e tomar parte do mutirão. Passei a
integrar a obra na equipe de instalações elétricas. Consta da declaração emitida
pela Associação, em 20 de abril de 1997, que, de acordo com os dados apurados,
foram contabilizados 326 dias de presença na obra; participação em 48 assembleias
de mutirantes; executados 60 oitões em 2.608 horas trabalhadas; e nenhuma falta.
Por essa legitimidade é que somos proprietários82.
Esse foi o último conjunto de casas térreas construído. A partir desse
momento, os novos projetos passaram a priorizar a verticalização. Também é digno
de nota que a experiência de autogestão significa construir um novo bairro, com toda
a infraestrutura necessária, além de saneamento, asfalto, iluminação, inclusive as
unidades dos serviços públicos de saúde, educação, segurança pública e cultura. A
assistência social é presença forte, por meio das Organizações Sociais (OS) que
fazem todo o trabalho de base.
81

Minha irmã Maria formou-se em letras no ano de 2003. Para estudar ela viajava todos os meses de
férias, julho e janeiro de Varzelândia/MG para Campo Grande/MS, onde fazia provas de um curso a
distância, promovido pela Universidade Dom Bosco; já existia financiamento do FIES. A partir de
seus conhecimentos literários, ela me deu uma chave de leitura para interpretar a realidade de nossa
família; recomendou-me a leitura do livro clássico de Graciliano Ramos: São Bernardo. Nesse livro
consta uma passagem em que o protagonista reflete sobre seus infortúnios e conclui que: A vida
agreste lhe deu coração agreste e alma agreste. Na luta pela vida, cada um de meus irmãos seguiu
um caminho, tomamos rumos diferentes. Contudo, todos são cidadãos dignos e vitoriosos.
82

Instrumental elaborado pelos próprios mutirantes atestando o início da obra e as horas trabalhadas.
Critério para a garantia do direito de escolha da unidade que deseja morar.
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Um dos piores momentos ocorreu quando foi encerrada a gestão da prefeita
Luíza Erundina, cuja sucessão se deu pelo prefeito Paulo Maluf, que suspendeu o
repasse dos recursos. Aprendemos, nesse período, que "obra cara, é obra parada".
Todo o trabalho já realizado se deteriorava a cada dia, além da eminente
ameaça de ocupação por grupos e pessoas que não estavam organizadas em
movimento. Fizemos vigílias noturnas por muito tempo, fazíamos fogueiras em cada
rua, porque não havia energia elétrica. Com lanternas, em grupos, passávamos as
noites a "zumbizar". Observamos que a perversidade da ordem capitalista contrapõe
pobre contra pobre, assim como no conto de Machado de Assis, Pai Contra Mãe,
utilizado na dramaturgia de Bianchi83.
Na Fazenda da Juta, a resistência continuava. Durante o dia, havia quem ia
para seu trabalho e quem ia para a Câmara Municipal fazer gestão junto aos
vereadores para buscar solução para o problema. Na realidade, o fato de existir um
mutirão com autogestão, contrariava e confrontava interesses econômicos dos
especuladores.
Esses desafios me conduziram para o cerne da questão. Deveria continuar a
exercer influência na sociedade política, implicando composição com o sistema,
utilizando a articulação institucional, que me permitia mediar o Estado e o próprio
mundo da vida. Ter casa significa ser mais cidadã, ter liberdade e dignidade.
No final do ano de 1995, encerra–se o mandato dos conselheiros tutelares.
Nesse período, o Conselho já tinha mais reconhecimento e o processo eleitoral foi
acirrado, na disputa entre os sindicatos, partidos políticos e as igrejas. Alguns
partidos já perceberam o Conselho Tutelar como um espaço de ampliação para a
representação política.
A criação do Conselho Tutelar traz a ideia de uma nova concepção da
assistência social para crianças e adolescentes. Visto que as sociedades
contemporâneas necessitam de novos mecanismos de integração, alternativos aos
tradicionais, esse novo desenho envolve indiscutivelmente um processo de
construção de uma cidadania ativa.
83

Com o conto de Machado de Assis, o autor estabelece um elo com as crônicas de Nereu
Cavalcanti, do final do século XVIII, extraídas do Arquivo Nacional do Rio de Janeiro. Iguala a
violência, a noção de que pessoas podiam ser propriedade de outras, ou a lógica do lucro do sistema
de escravidão no Brasil, ao que hoje é produzido com relação aos excluídos e marginalizados em
nossa sociedade. No filme, afirma que há reminiscências que nos são constitutivas, a incorporação e
complexificação nos dias atuais: a miséria ou a prisão como economicamente rentáveis e geradoras
de emprego, a solidariedade como empresa ou até mesmo a denúncia como um negócio.
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A partir da bagagem adquirida com a experiência de conselheira tutelar, em
1996, participei de um processo seletivo na Secretaria Municipal de Assistência
Social e Cidadania de Diadema/SP. Lá exerci a função de educadora social, o
regime era de plantão em escala 12x36, com contrato temporário por um ano, tendo
por objetivo a implantação da Casa de Apoio ao Adolescente de Diadema (Caad).
Enquanto atuava em dias alternados na Caad, no dia de "folga", trabalhava
na obra do mutirão durante o dia e à noite lecionava. Nessa dinâmica exaustiva, um
acidente me afastou por algum tempo do trabalho, porém com todas as garantias e
proteções que o sistema previdenciário, apesar da relação instável, me
proporcionou.
. Diferentemente da condição anterior, no exercício do cargo de relevância
pública no Conselho Tutelar, não havia essa possibilidade.
Todavia, essa realidade nos convida a refletir sobre quanto é aviltante o
sistema capitalista. Intelectuais dedicados ao estudo dessa matéria, como Lúcio
Kowarick, contribuem com importante reflexão nos estudos produzidos pelo Coletivo
Usina (2012), acerca da noção de "espoliação urbana", com a finalidade de
demonstrar a dinâmica de sua produção nas cidades, um fenômeno social para além
da exploração do capital.
Nesse caso, a autoconstrução está associada à condição social de edificar
moradias com as próprias mãos, na qual trabalhadores assalariados constroem suas
residências por meio da ajuda mútua. Ele sustenta que há, nesse fenômeno, um
caráter constitutivo da combinação entre atraso e modernidade, pela qual a
expansão urbana no Brasil teria se apoiado na construção clandestina e consentida
da moradia. Nessa mesma tônica, recorrem a Francisco de Oliveira, Paul Singer,
Ermínia Maricato, Raquel Rolnik, Nabil Bonduki, Gabriel Bolaffi, e Rodrigo Lefèvre
que, juntos, realizaram uma série de estudos históricos sobre o modo de
urbanização periférico, a formação do mercado imobiliário no Brasil e a política de
financiamento da moradia pelo Estado.
A revisão das relações entre o Estado e a sociedade civil, na implementação
de políticas públicas, teve como marco a reforma do Estado, realizada em meados
da década de 1990, a qual gerou controvérsias sobre sua desejabilidade e,
operacionalmente, implicou a discussão sobre quais

atores da sociedade civil

seriam considerados legítimos para estabelecer parcerias com o Estado, sobre a
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natureza dessa participação e os instrumentos que permitiriam a mediação dessas
relações.84
A política de cunho neoliberal85 implementada no governo Collor e
intensificada na gestão de Fernando Henrique Cardoso, teve como proposta a
defesa do mercado.
Em decorrência, verificou–se o enxugamento da máquina pública por meio
da privatização de seus órgãos e a desorganização e sucateamento dos serviços
sociais públicos.
No ano de 1997, a pesquisadora coordenou um abrigo para crianças, todas
provenientes da Unidade Sampaio Viana, que foi desativada pelo governo estadual.
O projeto estava em total contradição com os preceitos do ECA.
O principal ponto de conflito era a manutenção de cem crianças, em
desacordo com o artigo 92 do Estatuto, em que se diz que deve ser mantido um
número reduzido de crianças. Também a faixa etária de 2 a 7 anos e limitava a
permanência de grupos de irmãos, além da precariedade do prédio cedido pela
Seads, em condições insalubres.
É importante destacar que os pontos de questionamentos e tensões que
permearam esse período no tocante à concepção da modalidade de Acolhimento
Institucional foi abordado e redefinido a partir da aprovação do Suas e da Resolução
109/2009, do Cnas, que trata da Tipificação dos Serviços.
No ano de 1999, encerrei minha passagem por aquele local e cortei dois
vínculos, o de empregado e de agregado, porque mudei para minha casa própria, na
Fazenda da Juta, na Associação 26 de Julho86. Momento propício para um mergulho
na nova realidade, vivência e partilha da luta.

84

A caracterização da reforma do Estado realizada na década de 1990 no Brasil foi realizada,
sobretudo, por Bresser Pereira, que foi, também, um de seus principais mentores. Dentre os diversos
trabalhos publicados pelo autor, a obra organizada por Pereira e Grau (1999) aborda especificamente
o público não estatal na reforma do Estado.
85

No Brasil, essa influência significou a instituição de programas de ajuste econômico com ações
voltadas à diminuição do Estado – principalmente por meio de privatizações –, terceirizações,
precarização da força de trabalho e do surgimento de parcerias tipo Público-Privada (PPP) para a
gestão de projetos e políticas públicas. (COSTA, 2012).
86

1991 - Associação de Construção 26 de julho - Fazenda da Juta, São Paulo/SP. Adequação de
projetos de urbanismo e elaboração de projeto de arquitetura para 561 unidades habitacionais com
duas tipologias de sobrados e projeto de instalações comunitárias, Financiamento da edificação pela
Prefeitura Municipal de São Paulo, Programa Funaps - Comunitário, e do terreno pelo Governo do
Estado de São Paulo (CDHU).
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Realizei um estudo sobre o real sentido da palavra resiliência 87,
particularmente minha experiência no mutirão88. (Fotos 10a, 10b).

Foto 10a – Casas construídas em regime de mutirão e autogestão/ Foto 10b –
Assembleia dos(as) trabalhadores(as) do mutirão

Fonte: Site da Usina

Para auxiliar-nos no aprofundamento da reflexão sobre a experiência do
trabalho em mutirão, recorreremos ao estudo de Evelina Dagnino (2006), que
apresenta, em profundidade, análise sobre a crise discursiva contida na
transversalidade das experiências contemporâneas de construção democrática em
vários países da América Latina.
A autora discute essas especificidades no contexto brasileiro, marcado pela
disputa político-cultural entre esses dois projetos e pelos deslocamentos de sentido
que se opera em três noções: sociedade civil, participação e cidadania, que
constituem as referências centrais para o entendimento dessa confluência.
Destaca ainda a noção de cidadania como talvez o caso mais dramático
desse processo de deslocamento de significado, porque foi precisamente por meio
dessa noção que o projeto participativo obteve seus maiores ganhos cultural e
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Originária do latim, a palavra resilio significa retornar a um estado anterior. Os experimentos
clássicos que proporcionaram a descoberta do construto resiliência foram realizados a partir da
aplicação de determinada pressão a um fio, visando determinar sua deformação elástica; quando
cessava a pressão, o material voltava à sua condição original (YUNES, 2003). Transportado para o
campo das Ciências Humanas, esse conceito tem sido utilizado para descrever a capacidade de um
indivíduo ou grupo de indivíduos, mesmo num ambiente desfavorável, de se construir ou se
reconstruir positivamente frente às adversidades. (BARLACH, 2005).
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Essa gleba, Fazenda da Juta, possui 730 mil m², 17 conjuntos habitacionais e 4.706 habitações
construídas em várias modalidades pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano
(CHDU). Desse total, 2.806 habitações foram construídas em sistema de mutirão e 1.900 por
empreiteiras contratadas pelo governo do Estado.
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políticos, na medida em que foi capaz de fundar uma redefinição inovadora dos seus
conteúdos, que penetrou profundamente nos cenários político e cultural da
sociedade brasileira. A abordagem da autora busca por em evidência a apropriação
neoliberal da noção de cidadania89.
As mudanças ocorridas nos anos 80 encontrariam as transformações dos
anos 90, explicitando a ―confluência perversa‖ entre a desresponsabilização do
Estado e o ―protagonismo da sociedade civil‖. Assim, o discurso da participação é
utilizado como enquadramento da ação que interessa ao Estado manter e legitimar.
(DAGNINO; OLIVERA; PANFICHI, 2006, p.16).
Feltran (2005) assinala que ainda hoje coexistem na cena pública três
dispositivos, sendo que a luta política figura em primeiro lugar em virtude da aposta
nos direitos da cidadania projetados pelos movimentos sociais durante a década de
1980. O momento posterior foi identificado, do ponto de vista da gestão social, com
ênfase nos gerenciamentos estatal e não governamental de populações específicas
das periferias; programas sociais, a partir de meados dos anos 90.
Paralelamente, nesse mesmo contexto, em 1999, o governo estadual estava
terceirizando os Centros de Assistência e Desenvolvimento Infantil (Cadis)
implantados pela Secretaria

Estadual da Saúde mas geridos pela
90

Social. O Instituto Daniel Comboni

Assistência

foi convidado para assumir a gestão de uma

dessas unidades.
Desde então, fui contratada, desta vez para gerenciar a transição do CadiNazaré (situado no Jardim Nazaré, Itaim Paulista, em São Paulo), a última a ser
conveniada porque estava em estado de total degradação e abandono, ainda que
continuasse a fazer o atendimento às crianças.
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Cidadania: Definida como o pleno pertencimento dos indivíduos a uma comunidade política por
meio de um status, isto é, situação social que garante aos indivíduos direitos e deveres, liberdades e
restrições, poderes e responsabilidades. Marshal, citado por Lima (2002), desenvolve uma cronologia
da conquista dos direitos, identificando no século XVIII a conquista dos direitos civis — direitos de
primeira geração dos direitos políticos no século XIX e dos direitos sociais no século XX. Os direitos
sociais, de segunda geração foram conquistados no século XX e referem-se ao direito mínimo de
bem-estar econômico e de segurança, de participar da herança social e de levar a vida de um ser
civilizado. Incluem os direitos econômicos ou de crédito, os direitos ao trabalho, à saúde, à educação,
à aposentadoria, ao lazer, ou seja, o bem-estar social. O foco de abordagem de Marshall (1967) é,
portanto, a cidadania como status fundado no reconhecimento de direitos e deveres. (LIMA, 2002).
(Dicionário de termos técnicos da Assistência Social/Prefeitura Municipal. Secretaria Adjunta de
Assistência Social. Belo Horizonte: Ascom, 2007).
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O Instituto Daniel Comboni leva o nome do missionário fundador da ordem dos(as) missionários(as)
combonianos(as). Entre seus trabalhos, destaca-se a missão realizada na África, cujo lema se tornou
Salvar a África com África. Daniel Comboni nasceu na Itália em 15/3/1831 e faleceu em 10/10/1881
no Sudão.
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Os funcionários eram públicos, pertenciam à Secretaria Estadual da Saúde e
estavam atuando na Assistência Social. A proposta era dar assistência a crianças
com idades até seis anos e com desnutrição. As unidades foram construídas de
forma precária e se localizavam nos extremos da periferia, nos chamados "bolsões
de pobreza". O critério de admissão era a criança estar com baixo peso.
A dinâmica da triagem era realizada por assistentes sociais, encarregados
de pesar e medir as crianças, e dependendo do resultado, aprovava seu ingresso
ou não.
Embora o Serviço Social tenha como marco histórico o ano de 1979, por
ocasião da realização do III Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais (CBAS),
conhecido como congresso da virada, seu momento

de reconceituação 91, as

práticas assistencialistas permaneciam em vigor em alguns órgãos públicos sob a
gestão da própria Assistência Social.
Esta análise está intimamente relacionada à crítica de Santos (2005), no
tocante à globalização e aos processos que atuam no mundo, acentuando e
aprofundando desigualdades socioespaciais. Quanto aos conceitos de território e de
lugar, é salutar observar o novo funcionamento do território, por meio de
horizontalidades, lugares vizinhos, reunidos por uma continuidade territorial e
verticalidades formadas por pontos distantes uns dos outros, ligados por todas as
formas e processos sociais. Como estratégia de ação, a partir do ano 2000,
intensificam-se as políticas compensatórias.
Imbricados com a análise de Feltran (2005), compreendemos que essas
ações têm uma diretriz clara de ampliar a gestão de segurança dos territórios e das
populações, em geral na forma de convênios entre governos e organizações civis de
base, muitas vezes antigos movimentos sociais para a implementação de projetos
sociais, profissionalização, apoio familiar, atividades culturais e outras. A sociedade
transita pelo caminho estreito entre a repressão intensa nas fronteiras, a filiação
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O movimento de reconceituação da categoria e das entidades do Serviço Social é assumido a partir
do III CBAS (Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais), realizado em São Paulo em 1979,
conhecido no meio profissional como o Congresso da Virada, "pelo seu caráter contestador e de
expressão do desejo de transformação da práxis político-profissional do Serviço Social na sociedade
brasileira" (CFESS, 1996). Sintonizada com as lutas pela redemocratização da sociedade, parcela da
categoria profissional. Daí a importância de sua atualização para sustentar a Política Nacional de
Fiscalização conectada com o novo projeto profissional, sintonizado com os anseios democráticos
dos profissionais e seus usuários. A fiscalização passa a ter o caráter de instrumento de luta capaz
de politizar, organizar e mobilizar a categoria na defesa do seu espaço de atuação profissional e
defesa dos direitos sociais.
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social e política, suscitando assim o estigma dos moradores das periferias como
suspeitos.
Desta forma, constatamos, na afirmação de Carvalho (1992), a referência
que esse movimento expressa na forma de cidadão em negativo. Nesse sentido, a
consolidação da Assistência Social está na perspectiva da nova institucionalidade.
Esse processo é permeado pelas relações sociais expressas na multiplicidade das
politicas, na diversidade territorial e no universo político-cultural.
Nessa nova comunidade, também organizei e coordenei um novo grupo de
famílias para lutar por moradia; concomitantemente, seguia engajada no Fórum
Regional de Assistência Social da Leste II, onde era intensa a discussão sobre a
implementação da Loas e a inadiável demanda pela eleição do Comas.
Em 2002, participei de uma comissão de articulação política e fui eleita para
integrar o comitê executivo do Projeto Tear da Fundação Abrinq. Obtive boa
formação e o aprendizado de estratégias para ocupação dos espaços públicos, de
elaboração e controle da política.
Nesse sentido, observamos que a sociedade civil exerce o seu
protagonismo, e atua na direção da mudança de paradigmas, conforme assinala
Sposati (2007, p. 439):

O caráter republicano e a prática do populismo não têm sido
politicamente antagônicos, mas, no mais das vezes, imbricados em
diferentes intensidades e mediações. A exemplo, a caridade religiosa
é mais próxima ao paternalismo, todavia, pode também negá-lo e
reivindicar a atenção social como cumprimento de um direito
humano, fazendo transitar a ação caridosa para uma nova posição
ético-política. Entre os praticantes da caridade vamos encontrar, e ao
mesmo tempo, protagonistas de ambos os polos e múltiplos
mediadores que chegam até a ser parceiros da execução de políticas
públicas e da exigência democrática do cumprimento dos direitos
sociais.

Com esse caráter republicano, na direção da defesa de direitos e
compromisso ético-político, participamos do pleito do Comas. Conduzida pelo voto
dos meus respectivos pares, fui eleita conselheira e, pelo segmento de usuários,
Cida Moura também se elegeu. Comprometidas com a construção coletiva no
espaço de controle público dos Conselhos, concorremos à reeleição no pleito do ano
de 2004, e fomos reconduzidas. A partir desse momento, foi eleito também o
conselheiro Sebastião Nicomedes, pelo voto dos usuários na plenária da Região
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Leste, na Vila Prudente. Ele veio somar-se ao coletivo em defesa dos direitos. Nessa
gestão, presidi o conselho, e houve um intenso movimento pela efetivação e
plenitude das competências dele.
No período, ocorreram também os ataques e chacinas de pessoas em
situação de rua e Anderson, pelo Fórum da População de

Rua, acompanhava

sistematicamente as atividades do Comas. Participamos como militantes de muitas
mobilizações e manifestações de protesto promovidas pelo Fórum e pela Pastoral do
Povo Sofredor de Rua. Esse momento significou convergência e fortalecimento da
luta em defesa da vida.
Dentre as inúmeras atividades, consta desse período a realização do
primeiro curso de Capacitação de Conselheiros no Espaso92 sendo o Instituto Pólis93
contratado pela Secretaria de Assistência Social (SAS) para o gerenciamento desse
curso.
Embora tenha havido esse esforço, por parte do Conselho e do gestor da
Assistência Social, houve muita dificuldade, do ponto de vista do acesso e condições
de permanência dos conselheiros usuários no curso.
A esse respeito, Sebastião afirma que foi

autodidata e conta suas

estratégias para superar as dificuldades encontradas. Ele fala das distâncias físicas
que o separam dos acessos ao saber, mas não da vontade de aprender.
Na sua compreensão, admite que existia uma iniciativa do gestor para
responder a essa demanda, sabia que havia curso de capacitação de conselheiros,
contudo, lembra dos percalços que viveu e exclama:

"Mas o Espaso, piorou!”.

Observa que o governo tinha a "perua kombi" para o transporte dos
funcionários públicos, mas... quanto aos usuários? Pergunta indignado:

[...] Mas como é que a gente chegava lá do outro lado? Quase do
lado do aeroporto? Se você não conseguia chegar nem no centro?
92

Espaço Público do Aprender Social (Espaso): É um projeto criado pela Secretaria com o objetivo
de planejar e incentivar o processo educacional tanto de seus servidores - melhorando assim sua
capacitação profissional - como também de seus trabalhadores sociais das organizações parceiras,
conselheiros municipais e estagiários vinculados à Política Municipal de Assistência Social. O órgão é
também responsável pelo planejamento e execução do plano anual de capacitação da Secretaria de
Assistência Social. O processo efetiva-se pela troca de experiências desenvolvidas na área
socioassistencial com universidades e centros de pesquisa, bibliotecas e centros de documentação.
Ainda no âmbito universitário, o Espaso administra a atuação dos estagiários nos serviços da
secretaria.
93

O Instituto Pólis atua com vários outros atores sociais para o fortalecimento da sociedade civil para
a exigibilidade de direitos.
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Não tinha como ir na capacitação! Teve muita gente que participou,
se gabava! Ó, peguei o diploma da capacitação! Eu não consegui
participar de nenhuma! Fui me capacitando pelas leituras memo.
Pesquisando, lendo, crescendo nesse conhecimento. "Nóis usava" o
telecentro, que era duas fontes que a gente tinha. Além da internet,
tinha o diário oficial, que ficava nos Poupatempo, que fica nos
lugares onde tem trânsito. E aí a gente conseguia acompanhar...
estudar sozinho ali, pesquisar, descobrir as coisas... Vê alguma coisa
que os outros acabavam deixando passar batido. Então, a gente
acabava ficando mais informado que todo mundo na plenária! Estava
a par de tudo ali! O que foi dito ou não foi dito. Estava bem,
bem...ficava até à frente do tempo da gente, nesse sentido! Mesmo
com todas as dificuldades! No começo, eu não me sentia ouvido nas
demandas que levava, não, mas depois eu fui percebendo que [...] á
medida que a gente começava... Principalmente quando a gente
começava a dominar as siglas, a gente percebia que as discussões
abriam a oportunidade de novas perguntas de coisas. Aí eu notei
que, quando a gente começava a fazer perguntas que ia além do que
eles estavam esperando. Eles ficavam: mas ele entendeu? É, a
gente começou a se adiantar nisso! Eles achavam que estavam
falando em grego, lá, e a gente estava entendendo tudo! (Sebastião.
Pesquisa de campo, 2013).

Sebastião faz uma pausa, um momento de silêncio. Retoma sua reflexão e
diz: Não é uma qualidade de todos os usuários. Não é todo mundo que vai conseguir
isso também! Ter esse tempo para ler, para acompanhar... Para armazenar essas
informações na cabeça. Não é todo mundo que vai estar com a mesma condição. A
gente... conseguia.
Sebastião continua... as lembranças são muitas, ele diz: Nós tínhamos um...
organismo estranho! Os conselheiros daquela época, nós tínhamos uma força
estranha! Que a gente tomava água e passava com aquilo como se tivesse comido
um... uma feijoada!.
Revela-se surpreso com o fenômeno, acredita que não era muito comum
como isso acontecia. Empresta sua voz aos demais companheiros que
acompanhavam a rotina do Conselho. A divisão de classes aparece, pinçada pela
própria realidade.

Distante da proteção e do direito, resta acionar os valores da

empatia e da solidariedade. Dramatiza as lembranças:
[...] Mais parecia uma estratégia de combate e guerra do que um
horário de refeição: A gente se prepara! Porque quem está sem
recurso nenhum aqui é a gente! E a gente, se cuidava nesse ponto
também! Às vezes, quem passava na frente, até guardava para o
outro. Porque sabia que, se marco, a hora que chegar vai dançar! "E
tudo isso fazia parte para a gente aguentar, segurar! Duro é quando
chovia. Plenárias longe... centralizadas e chovia! Na hora de ir
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embora, a gente se lascava! A gente pegava uns perrengue, bem,
bem doido mesmo! (Sebastião. Pesquisa de campo, 2013).

Um riso nervoso espelha-se no rosto de Sebastião; acentua a ironia de uma
realidade trágica: política com perrengue, uma péssima combinação. Esses
cidadãos conseguem exprimir a dramaticidade em seus relatos do contexto onde em
tese prevaleceria a defesa e a garantia dos direitos.
Ao resgatar a memória sobre os desafios enfrentados para obter mais
informação, destaca em sua fala a existência de um programa. Revela sua fonte: é a
voz do Brasil. Trata–se de um programa público de comunicação que está no ar há
mais de 70 anos. O objetivo é levar informação aos cidadãos dos mais distantes
pontos do País. Faz parte do rol de estratégias e recursos existentes mobilizados
pelo cidadão, que se vê limitado pelas vias de acesso no próprio local onde é
conselheiro.
Ao encerrar a gestão no Conselho, dediquei minha atenção para o momento
da criação do Fórum

Municipal de Educação Infantil (FEI), quando houve

importante mobilização sobre o

processo de transição das creches; processo

concluído apenas no ano de 2007. A partir desse momento, a ação do governo
estadual, no Município de São Paulo, fica mínima. Como se verifica em relatório
sobre o processo de municipalização de ações do Estado na capital apresentado na
plenária do Comas:

Publicado o Decreto n. 51.407, de 22 de setembro de 2006,
denominado Programa de Integração Pré-Escola da Seads e
Secretaria Municipal da Educação. São 47 creches provenientes dos
antigos Cadis ou de outros serviços de equipamentos públicos
estatais repassados para a Secretaria Municipal da Educação. No
exercício de 2007, entramos na 5a etapa com 47 creches, criação de
um grupo de trabalho, de articulação e de integração entre Smads e
SME. [...] Temos a publicação da Portaria n. 1, de 2 de outubro de
2007, tanto no Diário Oficial do Estado, quanto no Diário Oficial do
Município, criação do grupo de trabalho, os procedimentos relativos
para efetivar a transferência definitiva e finalista
da
operacionalização de 47 serviços. (Ata do Comas, 11/10/2007).

Essas mudanças permitiram a qualificação do processo interno da unidade
de educação infantil na qual trabalhava, alcançando assim a necessária adequação
e elevação do padrão de atendimento para a inclusão de crianças especiais, a partir
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da implementação da Política Nacional de Educação Especial94 previstos pela Lei de
Diretrizes e Bases (LDB)95.

Observa–se

que

a

institucionalidade

política

alcança as regiões em que antes só chegava a política pontual e emergencial. São
os estágios que a consolidação do Estado de direitos vai galgando nos territórios
antes excluídos.
No bojo dessas transformações, em 2010, o Instituto Daniel Comboni
considera que seus objetivos tinham sido atingidos, ao constatar que o poder público
se fazia presente garantindo a continuidade do serviço. A entidade encerra suas
atividades naquela região do Itaim Paulista, e devolve o convênio daquela unidade
para a SME.
Atualmente, trabalho na articulação e organização institucional da entidade
com o desafio de acompanhar o conjunto das ações políticas. Esse horizonte pode
clarear, a travessia requer reflexão, então, junto à academia, decidi retornar aos
estudos, para a compreensão da atual conjuntura do Suas e aprofundar o
conhecimento sobre os temas da pauta específica das políticas públicas. Tornou–se
um imperativo escrever essa trajetória de luta pela afirmação da cidadania.
Enfim, é a partir dessa trajetória, em várias lutas sociais, entre elas a
participação no Conselho de Direitos da Assistência Social, em São Paulo, que
chego à universidade – a PUC-SP – para contar minhas memórias, e a refletir sobre
elas mais cuidadosamente, a partir em um trabalho de pós-graduação.
Essa é a coroação de uma batalha travada contra o sistema excludente, e,
certamente, é um exercício que exige muita coragem.
Por essa razão, somos como o carregador de bagagens da Estação da Luz,
do conto de Mário de Andrade, e como as pérolas, do conto de Rubem Alves.

94

A Constituição Federal estabelece o direito de as pessoas com necessidades especiais receberem
educação preferencialmente na rede regular de ensino (art. 208, III). A diretriz atual é a da plena
integração dessas pessoas em todas as áreas da sociedade. (MEC, 2001).
95
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996.
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3.2 Carroça Cheia, Não Faz Barulho!

Foto 11a – Imagem definição de Maria/ Foto 11b – Igreja matriz
Americana/SP

da cidade de

Fonte: Divulgação
Título da Cidade de Americana: A Princesinha Tecelã

A protagonista dessa história é Maria Aparecida Moura, que relata sua
trajetória. Nascida em 11 de fevereiro de 1944, na Cidade de Santa Barbara d'Oeste,
aos 4 anos de idade muda-se com sua família para a cidade de Americana, ambas
localizadas no interior de São Paulo. Lá, vive toda sua infância e juventude. E
exclama: Fui uma criança feliz! Graças a Deus! E a minha mãe, filha de professor, foi
professora também.
Aqui será identificada como Cida Moura, esse é seu desejo! Declara-se
muito feliz por essa oportunidade de participar desta pesquisa, com muito orgulho
diz: Eu não tenho segredo, não! Minha vida é um livro aberto! Eu não tenho nada de
errado que tenha feito para esconder a identidade.
Os cidadãos querem ser protagonistas de sua própria história, estão fartos
de anonimato, questionam o pseudônimo solicitado pela pesquisa científica. Ela diz:
Porque não tem nenhuma pergunta embaraçosa! Esse estudo que você faz você
merece elogio! Ela me olha fixamente e completa:

[...] Não generalizando, você é uma sábia! E o que é bonito! Sabe o
que é lindo? Você se dispôs a ajudar as pessoas. Você foi aprender
um monte de coisa para usar em benefício de quem precisa. Isso
que é lindo! Muito bonito! Acho bonito isso! É que, com uma pessoa
assim, a gente aprende. (Cida Moura. Pesquisa de Campo, 2013).
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Sigo surpresa e pensando nesse aprendizado dinâmico. A pesquisa tem
esse papel de lançar luz nos cantos e recantos que a história esconde. O
desdobramento dessa reflexão nos conduz à possibilidade de fazer uma analogia
desse trabalho que ora estamos realizando com a história que Cida Moura nos
conta.
Ela fala de uma pesquisadora, nadadora oficial, que mergulha e fez a
identificação de 19 navios naufragados na costa da Região Norte do Brasil.
Embarcações essas que nunca foram visitadas antes, apenas essa pesquisadora,
com sua equipe de alunos, está descendo até lá, fotografando e registrando cada
detalhe do interior desses navios. Ela exclama: Muito bonito! Causa muita
admiração, ver um navio que foi afundado assim! É emocionante! E classifica a
experiência com perplexidade, dizendo ser uma obra-prima.
A história relatada por Cida nos leva à reflexão sobre a importância dessa
pesquisa, pois "os navios naufragados" são as vidas, as trajetórias dos cidadãos
titulares de direitos, que estão na condição de usuários da Assistência Social por
chocar–se contra os rochedos do sistema excludente, são vidas repletas de riquezas
em seu interior, porém naufragadas na imensidão dessa cidade; são as profundezas
do mar escuro das desilusões, das desesperanças, da invisibilidade.
Todavia, esta pesquisadora se propôs a fazer esse mergulho e registrar os
detalhes e o interior desses "navios-gente" ao sair da superfície. Por mais essa
razão privilegiaremos as narrativas dos sujeitos dessa tripulação CIDADÃ, são
muitos "mistérios"!
Renato Sena também questiona fortemente a proposta do anonimato.
Ansioso, diz: Eu gosto do meu nome! Eu assino tudo o que tiver aí. Pode me dar o
papel que eu assino!
Sebastião: Não tem problema nenhum!
Anderson: É importante essa história ficar registrada!

Cida Moura está muito envaidecida por ter sido escolhida para participar
desse projeto; traz a memória de um antepassado para participar desse momento e
lembra: Meu avô já dizia uma coisa que cabe bem para você! Meu avô dizia o
seguinte: Que "lata cheia", não faz barulho! Que o homem quando se torna sábio,
ele volta a ser simples. Ela está admirada com nossa iniciativa em visitá-la e
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realizarmos esse registro. A conversa flui amistosa. Ela conta muitos eventos
sobrenaturais, são muitos mistérios...
Entre esses mistérios, assim como aqueles dos ―navios naufragados‖, Cida
Moura, destaca um pouco da história do seu avô. Observa que a família era simples,
mas soube educar os filhos. Conta ainda que, antigamente, por ser muito valorizado,
todo mundo queria que os filhos fossem professor ou então médico. Destaca: Era
muuuito difícil estudar antigamente! Meu avô era de família que tinha posses, mas
para estudar, ele não pode estudar lá em Goiás, tinha que ir para fora para estudar!
Ele nasceu no que hoje é Tocantins, que é no norte de Goiás. Quando eles
falaram que ia dividir, o norte de Goiás, ia se transformar em Tocantins, minha mãe
ficou uma arara! Todos os goianos ficaram! Eles não queriam que dividisse!
Enfatiza: Isso é história!
Constatamos, nos registros oficiais, que o Estado foi criado em 5 de outubro
de 1988, na mesma data da promulgação da Constituição Federal. Todavia, a
justificativa do Comitê Pró-Criação do Estado do Tocantins dizia que "o povo é o juiz
supremo", e partia de uma emenda popular com oitenta mil assinaturas.
Nesse caso, há controversas. Observa–se que o Estado já nasceu sob o
comando da Aliança Renovadora Nacional (Arena), partido que representava as
oligarquias brasileiras. Mais uma vez, reiteramos a importância de ouvir a versão dos
protagonistas; a história vista pelo ângulo do povo. Esse é nosso ―mergulho‖.
Ela me chama a atenção: Você conhece, no interior de Minas, norte e boa
parte de Goiás, o cartório é na residência. Conta pormenores... Que por causa de
um incidente em que o cartório foi incendiado, seu avô foi fazer a certidão de
nascimento do seu tio e de uma das suas tias, 12 anos depois. Com detalhes, recita
o texto do escrivão, diz:

[...] Foi-me declarado que no dia tanto de tanto de tanto, citou o dia.
Dia, mês e ano, nasceu, na sua casa, um menino, uma criança do
sexo masculino, sem defeito. Te juro! Sem defeito! Documento
declarando que eu nasci lá naquele lugar, 12 anos depois. Olha que
interessante! (Cida Moura. Pesquisa de Campo, 2013).

Um registro deve ser fiel à fonte, esse é o legado. Cida Moura recria sua
existência e cidadania quando pede a certidão de nascimento com inteiro teor
elencando a importância do conhecimento de sua árvore genealógica:
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[...] Do lado do meu pai, saiu do Brasil, é lá de Portugal, da Ilha da
Madeira! Meu avô goiano? Ele dava aula, a maioria, era tudo filho de
fazendeiro, quando encontravam uma pessoa de cor, eles queriam
tirar sarro, incitavam aquela pessoa. Meu avô mandava ele ler Navio
Negreiro96 inteirinho! (Cida Moura. Pesquisa de Campo, 2013).

Com orgulho, bate no braço e diz:

Eu tenho sangue goiano correndo na veia e sangue português.
Escuta só! O meu avô, pai do meu pai, era português, homem de
bigodinho e tudo! E ele era feitor de escravo! Feitor não, ele era
administrador de fazenda, naturalmente, ele ia tomar conta dos
escravos. Aí, ele era chamado de longe, para ir tomar conta dos
escravos lá, porque os escravos fugiam. Com o meu avô, ninguém
fugia, escravo nenhum fugia! (Cida Moura. Pesquisa de Campo,
2013).

A luta pela liberdade e a dignidade humana afrontavam a lógica do lucro e
da dominação do sistema de escravagista no Brasil. Evidências e claros sinais de
enfraquecimento dessa prática de exploração. A estratégia era ter um documento
registrado em cartório; a partir dessa autorização, o administrador providenciava
todas as refeições e garantia o horário de descanso e lazer para todos seus
subordinados. Cida Moura diz: Não tinha perigo de apanhar, não tinha perigo de
ninguém querer fugir. Então, isso é uma história da família também! Já é da cultura,
justiça, tanto do lado do meu pai, quanto do lado da minha mãe.
Fala de seu bisavô: Os escravos dele, não eram escravos! Ele deu liberdade
por escrito para eles, todos eles tinham alforria. Então, a gente não tem dinheiro,
mas a gente tem lembrança boa. Sorri orgulhosa... Essa é a sempre conselheira que
defende direitos.

96

Foi escrito em São Paulo, no ano de 1869, quando o poeta tinha 22 anos de idade, e quase vinte
anos depois da promulgação da Lei Eusébio de Queirós, que proibiu o tráfico de escravos, em 4 de
setembro de 1850. A proibição, no entanto, não vingou de todo, o que levou Castro Alves a se
empenhar na denúncia da miséria a que eram submetidos os africanos na cruel travessia oceânica. É
preciso lembrar que, em média, menos da metade dos escravos embarcados nos navios negreiros
completavam a viagem com vida. O navio negreiro é composto de seis partes, e alterna métricas
variadas para obter o efeito rítmico mais adequado a cada situação retratada no poema.
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O Trabalho Infantil

Eu vou te contar mais uma história, depois você está liberada! Agora sorri
animada! Para ajudar minha família, não é bem para ajudar. Eu fiz uma arte. Chegou
um rapaz lá oferecendo para fazer fotografia a óleo e eu achei muito lindo. Contratou
o serviço por cem cruzeiros. Diz: Uma nota! Porém, sem o consentimento da mãe,
teve que trabalhar para pagar.
Observamos também que não havia regulamentação sobre as regras de
compra e venda. A conquista dos direitos do consumidor 97 viria apenas em 1990,
com a Constituição Cidadã e a aprovação do Código de Defesa.

[...] Não sei quem foi que arranjou um serviço para mim, numa
pensão, onde o dono chamava Benedito e a dona chamava
Benedita, bem no centro da cidade. E aí a gente chegava lá para
lavar panela, lavar essas coisas lá do café da manhã, tudo. Eu tinha
que subir numa caixinha porque era alto demais para mim. Depois
que eu acabava de fazer aquilo, tinha de varrer o salão da pensão,
muitas vezes eles mandavam a gente ir varrer o quarto deles lá em
cima! E tinha um menino pretinho que trabalhava lá comigo, a gente
trabalhava junto, a gente ia para a escola, tudo junto! O menino tinha
o apelido de Tuto. (Cida Moura. Pesquisa de Campo, 2013).

Observamos que o trabalho infantil era consentido, na sociedade, embora
tenha sido aprovada a Lei do Vente Livre, as crianças continuavam desprotegidas e
exploradas, e ainda deviam ser ―obedientes‖. Executando a tarefa, as crianças
encontraram e devolveram, para os donos da pensão, uma grande quantia em
dinheiro, para o orgulho de sua mãe, que foi chamada para receber elogios e
recompensa.
Ela destaca: Trabalhei em caixa muitos anos, fui operadora de caixa, nunca,
nunca me envolvi. Refere–se aos padrões éticos. Isso que eu falo para você, a
educação vem do berço.

97

Lei n. 8.078, de 11 de setembro de 1990. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/
leis/l8078.htm>.
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A aluna espelho...

Cida Moura, na escola, já exercia liderança. Era "aluna espelho", título que a
direção e o corpo docente atribuíam aos alunos representantes da escola. Ela
lembra: Tinha umas meninas ricas lá que falavam: Espelho embaçado! Filha de rico,
família tradicional, que muitos moram lá até hoje!
Observa-se, nessa passagem, que a escola pública era frequentada por
todas as classes sociais. Ela recorda: Aí a menina não me jogou na frente de um
carro? Quase que me mata!
Uma manifestação de assédio moral e violência que na contemporaneidade
é identificada como bullyng98. Mas, nesse caso, sua mãe acionou a direção da
escola, que tomou providências. Lembra, com satisfação:

[...] O meu diretor era bem novinho, de bigodinho. Uma das meninas
se recusou a comparecer na diretoria, dizendo que ela era rica. Ah!
Ele subiu aqueles degraus ali de dois e três! Voltou com menina
segurando pelo braço dela! Naquela época podia!99 Voltou com a
menina, pôs as três ali. Vocês estão suspensas, eu quero o pai de
vocês aqui amanhã. Acabou nunca mais nenhuma menina fez isso.
(novamente sorri, satisfeita). (Cida Moura. Pesquisa de Campo,
2013).

Para falar dos parâmetros familiares de educação e de ética, Cida Moura
conta muitos exemplos: Aquele tempo, o padre da igreja falava assim: Que o casal
que combinava bem, quando morresse ia "cortar o queijo no céu".100 É uma
98

o

Projeto de Lei n. 350, de 2007. A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo Decreta: Artigo 1
Fica o Poder Executivo autorizado a instituir o Programa de Combate ao Bullying, de ação
interdisciplinar e de participação comunitária, nas escolas públicas e privadas, no Estado de São
Paulo.
Parágrafo único - Entende-se por bullying atitudes de violência física ou psicológica, intencionais e
repetitivas, que ocorrem sem motivação evidente, praticadas por um indivíduo (bully) ou grupos de
indivíduos, contra uma ou mais pessoas, com o objetivo de intimidá-la ou agredi-la, causando dor e
angústia à vítima, em uma relação de desequilíbrio de poder entre as partes envolvidas.
99

Os castigos e punições físicas figuravam na cartilha da educação infantil e de adolescentes.
Medidas violentas estão sendo banidas dos recursos utilizados por pais e professores para
ensinarem o certo e o errado aos jovens. O Projeto de Lei n. 7.672/2010, a chamada Lei da Palmada,
pode se revelar um importante aliado essa mudança, mas ainda aguarda a apreciação do Senado.
100

A história é a seguinte: Luchesius, Lucius, Lucensis: bem-aventurado, nasceu na Toscana, e
faleceu em Poggibonsi, cerca de 1260. Converteu-se, porém, pela pregação de São Francisco,
integrando com sua esposa Buona Donna na Ordem Terceira, sendo o primeiro casal da Ordem.
Distribuiu todos os seus bens entre os pobres, vivendo em penitência e praticando a caridade. Seu
culto, permitido desde 1273, passa a ser confirmado em 1694. Sua festa é marcada para 28 de abril.
O queijo, comum e habitual na região, reapareceria no céu numa homenagem reconstitutiva do
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referência a um casal que viveu em harmonia de forma exemplar, distribuíram seus
bens aos pobres, e viviam fazendo caridade. Fala de mais uma etapa de
aprendizado na adolescência:

Um dia, tinha quatorze anos, eu falei para minha mãe:[...] Mãezinha,
se eu tiver na rua e tiver que tomar uma decisão e a senhora não
tiver perto, como que eu faço para saber se está certo ou se está
errado? Ela pensou um minutinho lá e falou assim:
Se
você
pensar que vai fazer e chegar em casa, tiver coragem de contar para
minha mãe, pode fazer que é certo.. Ah! Mas, eu faço isso até hoje!
Que sabedoria! (Cida Moura. Pesquisa de Campo, 2013).

Conta com encanto que foi radioatriz, trabalhou em novela de rádio. Suspira
emocionada, e diz: Nem me lembra! Era bom demais! Eu era menina novinha. Foi
selecionada para fazer papel de mãe e malvada. Olha, não gosto nem de lembrar! A
Record do Roberto Carlos, aquela coisa toda! Lembra que foi convidada para vir
trabalhar em novela em São Paulo. Diz: Nooovela! Eles ofereceram uma dúzia de
vestidos! Nunca eu vou esquecer isso! Conheci vários artistas daquele tempo. É
uma coisa que eu poderia ter sido e não fui.
Fala sobre o diretor do rádio: Ele gostava muito de fazer essas músicas do
Agnaldo Timóteo. Um dia ele fez uma novela baseado naquela música: Mamãe. É
assim, faz a demonstração cantando:

[...] "O véu da noite vai chegar e docemente vai nublar os olhos
meigos de mamãe... Que vendo a vida se apagar, que tendo amor a
transbordar, repete ainda uma oração, tremendo os lábios de
emoção”... E vai por aí! (Cida Moura. Pesquisa de Campo, 2013).

Na dramaturgia, ela representa a história de uma mãe que tinha um filho
deficiente mental. Essa mãe estava em fase terminal, mesmo sem saber, ela e o
filho morreram simultaneamente.

A vida imita a arte ou a arte imita a vida?

Atualmente, esse drama repete-se em sua vida real. Para falar dessa relação
mãe e filha do coração, ela traduz como um presente de Deus. Acredita que, mesmo
antes de se conhecerem, suas almas já se comunicavam. Ela assume na arte e na
vida a empatia com os que sofrem. Por isso escolhe o Conselho da Pessoa com
Deficiência para se engajar.
ambiente doméstico modelar. Disponível em: < http://www.jangadabrasil.org/revista/2012/04/10/oqueijo-no-ceu>. Acesso em: 7 abr. 2012.
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Até aqui, a vida de Cida Moura seguia dentro da normalidade; detalha que
em sua juventude já trabalhava; explica como comprou uma televisão para seus
pais:

[...] Cheguei na loja, mostrei minha carteira profissional assim: Tá!
Trabalho! De menor podia comprar sozinho. Eu estava com a
carteira. Aí, cheguei na loja e tinha uma promoção, quem comprasse
uma televisão, ganhava uma caixa de coca-cola! A televisão ocupou
a dinâmica da família, reinava o silêncio: A gente ficava em silêncio
para escutar propaganda! (Cida Moura. Pesquisa de Campo, 2013).

As mudanças ocorridas no mundo refletiam na realidade brasileira,
MARTINS (2000) observa que, com "as transformações na economia, as
mercadorias chegam à casa do trabalhador como um luxo ou quase um fetiche".
Portanto, como parte integrante da modernidade.
As teias da história vão revelando que a condição de vida dessa família era
dentro do padrão que Santos, (1979), classificou como "Cidadania Regulada",
restrita àqueles que possuíam carteira de trabalho assinada.
Lembra, com satisfação: O vento balançava a cortina e a gente sentava no
sofá com a televisão ligada. Ê, vidão, viu! Era bom demais! Com uma taça de coca–
cola para tomar. Meu Deus!
Então conclui que tem estrutura para aguentar o revés da vida, porque tem
raiz. Fala bem forte e convicta: Por isso que o vento forte, não me derrubou, não
derruba! A Cida tem raiz! E as raízes, a gente só consegue desse jeito, quando a
família é bem estruturada, independe de dinheiro!
Cida Moura lembra com saudade:

[...] A casa que a gente morava que era nossa, hoje em dia é uma
oficina. Puxa vida! Fiquei tão triste! Ah! Virou uma oficina. É! Então,
tinha a fonte luminosa, colorida, só tocava aquelas músicas, "La
Golondrina”101, tudo esse estilo. E aí, conforme a música subia, a
água subia mais alto, colorida! Era a coisa mais linda! (Cida Moura.
Pesquisa de Campo, 2013).

101

La Golondrina: A donde irá, veloz y fatigada, la golondrina que de aquí se va, por si en el viento
se hallara extraviada buscando abrigo y no lo encontrara. Junto a mi lecho le pondré su nido en
donde pueda la estación pasar también yo estoy en la región perdido. OH Cielo Santo! y sin poder
volar. Deje también mi patria idolatrada esa mansión que me miró nacer, mi vida es hoy errante y
angustida y ya no puedo a mi mansión volver. Ave querida amada peregrina, mi corazón al tuyo
acercare voy recordando, tierna golondrina, recordare mi patria y llorare.
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A música clássica de Plácido Domingos, pergunta: "Aonde vai a andorinha
fadigada? A andorinha que aqui vai, pôs–se ao vento em voos perdidos, buscando
abrigo, sem encontrá–lo". Mais uma metáfora relaciona a vida dessa personagem,
estabelece o elo entre passado e presente...
Muda-se para a Cidade de São Paulo em 1971, onde se estabelece como
empresária do setor de prestação de serviços, no mesmo período em que adota sua
filha especial. Vive a ascensão e o sucesso profissional em seu tempo de glória
como "abelha rainha". É assim que ela se define, recordando com orgulho a vitória
alcançada. Mas, a sua historia não termina por aí.

A andorinha, errante e angustiada...

Em virtude do Plano Collor, o plano econômico, lançado no ano de 1990,
que confisca todas as aplicações financeiras das pessoas que tinham caderneta de
poupança; com esse golpe em suas finanças, seu negócio vai à falência. Seu barco
naufraga. A partir desse momento, inicia sua peregrinação, em busca de melhores
condições de sobrevivência.
O que era uma promessa, transforma–se em um drama. Todavia, passado
o período antidemocrático, chega o tempo da "artista da vida" em outro "palco'", a
Cida Moura, exercer seu protagonismo. A realidade de exclusão social leva-a para a
arena da luta pela defesa dos direitos.
Com uma promessa de emprego, viaja para a cidade de Santos/SP, volta
para São Paulo e vai para Suzano/SP, onde tinha familiares. Lá, morava sozinha
com sua filha, em um cômodo. Disso lembra bem, que chovia dentro, pagava R$
100,00 de aluguel, até que conheceu o dirigente de uma ONG que acolhia crianças
em situação de abandono na cidade de São Paulo. Com a promessa de oferecer–
lhe emprego e moradia, inclusive cuidar de sua filha futuramente, caso ela viesse a
faltar. Seduzida por tanta "bondade", ela volta para a cidade de São Paulo.
Em pouco tempo, é despedida e recebe um ultimato de abandonar a casa
onde morava (agregada) e trabalhava. Cida Moura lembra que trabalhou lá como
ajudante: Por exemplo, eu não sabia fazer comida para um monte de gente, aprendi
a fazer. E ajudava a tomar conta do pessoalzinho lá.
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Aparece grande contradição, a pessoa que diz ser um "benfeitor", é o
responsável por deixá–la à deriva, mas ela garante que não ficou magoada. Essa
experiência de ser agregada revela o quão vulnerável é um cidadão que depende
dessa caridade. Cida Moura faz a associação desse contexto com a realidade do
povo escravizado do antigo Egito. Ela diz:

[...] Se eu tivesse ficado em Suzano, eu teria ficado naquela vidinha
"chocha" lá. Não tem uma passagem da bíblia que todas as religiões
conhecem? Que Deus endureceu o coração do faraó102, por causa
de Moisés? Deus endureceu o coração do faraó, quando foi para
conhecer a terra prometida. Então, Deus usou essa pessoa para me
tirar de Suzano, porque eu não ia ter condições de sair de lá. E aí,
por ter ido parar no albergue, fui parar na moradia provisória. Porque
arrumei serviço. Tinha direito de ficar na moradia provisória por seis
meses, fiquei quase dois anos lá. E tive direito a receber uma
moradia, num apartamento que nunca ninguém tinha morado. O
aluguel social! Eu me tornei conhecida para ter aquele direito.Onde
eu estou até hoje! Então Deus usou essa pessoa. (Cida Moura.
Pesquisa de Campo, 2013).

Diante do exposto, podemos refletir, com base nas palavras de Chauí (2007,
p. 344), quando a autora identifica a circunstância em que a violência se opõe à
ética, porque trata de seres racionais e sensíveis. Cabe, nesse contexto, a distinção
que a autora traz sobre o papel desempenhado pelas ONGs na contemporaneidade
quando "deixam de ser vistas e pensadas como movimento social mais amplo ligado
à cidadania, para ser reduzidas à condição assistencial que a imagem das vítimas
impõe à consciência culpada dos privilegiados‖.
Essa realidade pode ser relacionada com a obra artística de Sérgio Bianchi,
em seu filme: Quanto Vale ou É por Quilo, em que podemos observar a abordagem
que o autor faz quando reflete sobre o atual jogo "democrático" e de "participação"
da sociedade civil em prol de demandas não atendidas pelo Estado, as ONGs ou o
terceiro setor, como se convencionou chamar, elas aparecem no filme funcionando
como empresa, incorporando seu discurso típico e objetivando, enfim, o lucro.
A responsabilidade social ou solidariedade são exaltadas e mobilizadas
como marketing dessa nova indústria que gerencia a miséria e os miseráveis. Esse

102

Ditador brutal, foi responsável por terríveis abusos e pela opressão dos israelitas; até então o
número já chegava a mais de 1,5 milhões de pessoas. O faraó, cujo coração Deus endureceu, era um
homem perverso. Disponível em: <http://www.gotquestions.org/Portugues/Deus-endureceu-coracaoFarao.html>. Acesso em: 10 abr. 2013.
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dirigente da ONG paga sua estadia em uma pensão por um mês. Mas Cida Moura
acentua que foi apenas a dormida. Diz:

[...] Não pagou para comida nem nada. Aí eu tive que me virar para
arrumar negócio para comer. Aí, quando foi chegando 30 dias, eu
não conseguia nenhum serviço, nada. A dona da pensão, quando
chegava no dia, se a pessoa não pagou, ela confiscava tudo que a
pessoa tinha, aí, tinha um senhor que trabalhava lá com peças de
carro, essas coisas, aí, eu pedi para ele guardar minha televisão, e
minhas coisas mais importantes eu guardei lá com ele e foi onde eu
arrumei minha mala, duas malas de roupas que a gente tinha e foi
onde eu fui parar no albergue lá na 25 de Janeiro! Era da Croph103. A
Regina tinha 12 anos nessa época, foi em 2002. (Cida Moura.
Pesquisa de Campo, 2013).

A esse respeito, destaca que jamais imaginou que viveria uma situação
dessa natureza, ou algo parecido, inclusive, costumava atravessar a rua para não
passar próximo do pessoal de albergue104·. Ela diz: Eu morria de medo! Fui parar
num albergue! Lembra que lá, pela primeira vez, viu um rapaz usando entorpecente.
Mas foi nesse grupo de pessoas que ela encontrou acolhida, proteção e
solidariedade. Essa pessoa a defendeu diante da situação vulnerável e passou a
protegê-la. Ela conta:
[...] Um dia eu fui fazer um serviço, lavar prato, lá na Achiropita 105, e
quando eu estava voltando, um dos caras lá mexeu com a Regina.
Aí, de alguma forma, esse rapaz nos viu. Aí ele falou: Opa! É gente
nossa! Foi lá e chegou, ele falou assim para mim: Dona, eu quero
falar uma coisa para a senhora, mas na frente desses homens e todo
mundo que está aqui: Se alguém mexer com a senhora ou com a sua
menina, a senhora conta para mim, que a gente vai correr o trecho!
Eu não sabia o que era correr o trecho! (sorri com satisfação, estava
protegida). (Cida Moura. Pesquisa de Campo, 2013).

Ela destaca que na moradia provisória todos tinham que ter uma função que
incluía os cuidados com a higiene do local e exigiam que sua filha (Regina)
103

Coordenação Regional das Obras de Promoção Humana, fundada em 27/4/1972 pela irmã Maria
Arminda Nogueira.
104

o

Art. 5 , CF/88. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se
aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à
igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: elenca 77 itens.
105

A Festa de Nossa Senhora Achiropita é a mais tradicional festa italiana do Brasil, realizada na Rua
Treze de Maio, bairro do Bexiga, em São Paulo; evento que faz parte do calendário turístico da
cidade. Produzem pratos típicos italianos que são consumidos durante os fins de semana de agosto.
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participasse. Cida Moura reage diante da ilegalidade. Diz: Não, ela não vai fazer
nada! Eu faço no lugar dela. Mesmo diante da contestação, ela consegue
permanecer nesse local mais tempo do que o previsto pela regra da instituição que
era permanecer apenas seis meses, contudo, Cida Moura ficou durante dois anos.
Essa forma arbitrária de desligamento e violação de direitos foi também
denunciada com veemência por Sebastião e Renato Sena. Sobre esse assunto, há
manifestação do Comas, motivada por um inquérito civil sobre essa matéria na
plenária do dia 27 de setembro de 2007:

[...] O parecer trata–se de uma recomendação administrativa n. 01,
no âmbito de inquérito civil, que o Grupo de Ação Especial de
Inclusão Especial do Ministério Público do Estado de São Paulo
enviou para o secretário municipal de Assistência Social, SMADS,
para que adote providências imediatas no sentido de impedir que as
entidades conveniadas, gestoras da rede de serviços de albergues
da capital, efetuem o desligamento compulsório de seus usuários,
em razão de vencimento de prazo estipulado para o atendimento
contínuo, sem que haja oferta de vaga em unidades de estágio
superior de reinserção social ou efetivo encaminhamento às
alternativas habitacionais definitivas como impõe a Lei Municipal
12.316 de 1997. Diante dessa denúncia do Ministério Público, a
Smads realizou um termo de compromisso de conduta da Secretaria
diante desse Inquérito Civil do Ministério Público. [...] O Município
compromete-se a impedir que as entidades conveniadas, gestoras da
rede de serviços de moradias provisórias e/ou os hotéis sociais da
capital efetuem desligamento compulsório dos seus usuários apenas
em razão do vencimento de prazo estipulado para o atendimento
contínuo. (ATA do COMAS, 27/9/2007).

A deliberação do Conselho apenas ocorreu por exigência de um órgão de
controle em outra esfera de poder: o Ministério Público, respaldado pela legislação e
ambos acionados pela sociedade civil.
Esses espaços participativos são os solos onde lança suas raízes para se
fortalecer politicamente. Com ar de guerreira e consciente do seu papel na
sociedade, ela conta:

[...] Enquanto você tiver lutando pra você individualmente, você não
consegue! A partir do momento em que você lutar pelo seu entorno,
não só para você? Aquilo que você queria, sai para você de graça! O
que você precisou esperar anos pra conseguir? Você consegue
numa batalha, numa luta! Mesmo assim às vezes demora para
conseguir. Coletividade! Coletividade! (Cida Moura. Pesquisa de
Campo, 2013).
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Ela observa que antes era uma pessoa fechada, começou participando para
aprender como lidar com os problemas de saúde de sua filha (Regina). Aprendeu a
gostar e, sorridente, diz: Nossa hoje virei uma faladeira! Para refletir sobre o
segmento das pessoas com deficiência, recorre ao conto sobre a Holanda 106. A
história fala de alguém que se prepara para uma linda viagem de férias à Itália, mas
tem problemas no voo,

sendo ―obrigado a desembarcar na Holanda‖. Diz: É

chocante!
Todavia, a metáfora serve para pensar sobre todas as precarizações dos
direitos. Na vida, as realidades são planejadas e idealizadas, mas na prática o
resultado pode ser bastante diverso daquele esperado. Contudo, a autora do conto
lembra que a Holanda é apenas um lugar diferente. É mais baixo e menos
ensolarado do que a Itália. Mas, após alguns minutos, pode-se respirar fundo e olhar
ao redor... e começar a notar que a Holanda tem moinhos de vento, tulipas e até
Rembrandt107 e Van Gogh. ―As ostras podem fazer pérolas.‖ A adversidade está
plena de novas possibilidades.
Nessa teia e tessituras, observo que ambos os artistas holandeses tiveram
suas vidas marcadas por dificuldades financeiras e tragédia pessoal, contudo,
usaram sua arte para imortalizar, em registro autobiográfico, as injustiças sociais nas
obras que produziram. Mais uma forte sintonia com o nosso trabalho e nossa
metodologia.
Observa-se, nos relatos de Cida Moura, a marca das angústias em virtude
do abandono e descaso, que são situações cotidianas presentes nas teias das
relações na vida dos sujeitos deste estudo. No caso do Condomínio Social do Pari,
onde mora, a precarização sai do domínio particular, perpassa a saúde pública, a
vigilância sanitária, o controle de pragas urbanas e envereda pelo caminho da
criminalidade, da marginalização e da violência. E, cansada, ela relata: [...] Eu fui do
Conselho gestor durante quatro anos, agora estou descansando dois anos.

106

Disponível
em:
<http://educacaoespecial.madeira-edu.pt/Portals/13/Formacao/holanda.pdf
Knisley>. Acesso em: 23 jun.2013.
107

Rembrandt Harmenszoon van Rijn (Leida, 15 de julho de 1606 - Amsterdam, 4 de outubro de
1669) foi um pintor e gravador neerlandês. Tendo alcançado sucesso na juventude como um pintor
de retratos, seus últimos anos foram marcados por uma tragédia pessoal e dificuldades financeiras.
Seus autorretratos formam uma biografia singular e intimista em que o artista pesquisou a si mesmo
sem vaidade e com a máxima sinceridade. Devido a sua empatia pela condição humana, foi chamado
de "um dos grandes profetas da civilização". Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Rembrandt#
Biografia>. Acesso em: 10 jun. 2013.
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Cida sugere ao Conselho que se abra à participação da comunidade, propõe
ampla divulgação da agenda. Enfatiza o cansaço:

Cansei de pedir para eles fazer isso, nunca fizeram! Então, é uma
reunião discriminada, só entram os conselheiros ali, os
representantes do poder público, os trabalhadores e os usuários
representantes. Então, não entra ninguém ali. E eles são, é tudo
gente que mora ali perto, então eles têm medo. Não é brincadeira
não, é sério! Até tem aquele que o presidente sempre tem que ser
um coronel? Conseg! O Conseg não quer! O Conseg, que é do
bairro. Teve um dos conselheiros que caaaaansou de ir lá pedir...
Cansou! (Cida Moura. Pesquisa de Campo, 2013).

Vive sob o arbítrio do poder paralelo, na ausência do Estado, para mediar os
conflitos e preservar os Direitos Humanos. Contudo, deposita esperanças na
perspectiva da mudança de gestão. Diz:

[...] Para participar do Programa Minha Casa Minha Vida, não tem
limite de idade. Eu fui uma das primeiras que pedi! Eu quero mudar
de lá porque o elevador nunca funciona. Você já pensou o que é
subir com a sacola de compra? Ou então com o carrinho de feira? (É
no sexto andar, são 84 degraus). (Cida Moura. Pesquisa de Campo,
2013).

Na trajetória dessa cidadã, depois de várias décadas trilhando o caminho na
luta por direitos, fica claro que, na ordem do capital, a construção da cidadania
enquanto processo histórico, passa por lutas e conquistas pela via de pactos e
acordos que necessariamente se expressam por meio da legislação, mas podem
sofrer reveses e retrocessos. Essa legislação pode, por vezes, servir de ocultamento
das injustiças. E diante de tantas sabedorias e experiências vividas, ela finaliza sua
entrevista declamando este poema, uma lembrança de seu avô Candinho:

O que é o tempo?
Não despreze os segundos, porque eles se
transformam em minutos, os minutos em horas, as horas em
dias, os dias em semanas, as semanas em meses, os meses
em anos. O que é, pois a vida? Um sonho e nada mais!
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3.3 "Os Sonhos São as Janelas das Ideias..."

Foto 12a – Mapa da cidade de Santos/SP,/ Foto 12b – Praia de Santos (onde
Renato trabalhava e morava)

Fonte: Divulgação

Ele chegou com essa frase estampada no peito: "Os sonhos são as janelas
das ideias". Explicou-me o significado do seu nome: RE-NA-TO, o homem que
renasce! Conclui: um fênix. O País estava em pleno regime de militar; nasce na
Cidade de Santos/SP108, dia 13 de agosto de 1965, um menino contestador, amante
da liberdade. Seu lema: "Dignidade de Verdade é Endereço e Chave".

Ainda muito

cedo é abandonado pelo pai, passa a viver em trajetória de rua.
Com o objetivo de conquistar sua liberdade, abandona sua casa
definitivamente aos 15 anos. Quando atinge a maioridade, vem para a Cidade de
São Paulo e aqui escreve individual e coletivamente um novo capítulo de sua
história, que será narrada a partir de suas próprias elaborações: Minha trajetória, na
verdade, tem muita coisa legal e tem muita coisa difícil. Renato é enfático: Antes de
chorar no berço e exigir mamadeira. Ri de sua perspicácia e diz: Eu fugi das regras!

[...] Na época eu ainda tinha o apelido de "Brasinha". Eu me descobri
na verdade foi com 7 anos, porque lá, os primeiros contatos que você
tem lá na sociedade, saindo de baixo da saia do âmbito familiar, é o
primeiro tranco que você toma na sociedade. Eu, a hora que eu
cheguei na sociedade, eu já fui me armando. Eu praticamente fui um
108

Em 1535, as terras ocupadas por Brás Cubas formavam um núcleo à parte dentro da ilha; mas o
ano em que foi construída a Santa Casa de Misericórdia de Todos os Santos (1543) marcou
oficialmente a fundação do povoado, conhecido apenas como Porto. Brás Cubas, em 1545, assume o
cargo de capitão-mor. O nome definitivo, que daí se originou, surgiu em 1546, com a elevação à
categoria de vila reconhecida por Carta Régia.
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dos mais terríveis. Eu mexia com todo mundo, já tinha as meeelhores
namoradas! Ah! Eu escalava assim, sabe? Hoje a molecada não
sabe de nada! Mas na época do tal de Caminho Suave? Da cartilha!
Na época do Estúpido Cupido? (Renato Sena. Pesquisa de Campo,
2013).

O menino é líder por natureza! Entre frustrações, peraltices, sabotagens e
vinganças, ele segue buscando seu lugar no mundo por caminhos pouco suaves
até chegar ao fim da linha. Renato diz: A primeira advertência era o livro, a segunda
era advertência, o pai assinar, e a terceira era: Pede para sair! Pede para sair, eu
saía mesmo! Entre idas e vindas, apenas com dezoito anos consegue retornar para
a escola e tem recepção pouco amistosa:

[...] O que você está fazendo aqui? Você já teve um convite pra sair,
duas, três vezes! Mas só que agora meu padrinho trabalha lá. Eu fiz
a matrícula e voltei para o curso, eu quero ver você tentar me tirar de
lá! Mas eu sou a diretora! E aí? Mas agora a briga é com vocês! To
fora! Não tenho nada a ver! Vai! Brigar com ele! Ele saaabe se
defender! (Renato Sena. Pesquisa de campo, 2013).

Observa-se que o cidadão acredita na escola, mas a escola não acredita
nele.Na dinâmica de Renato, constata-se quanto essa relação era conflituosa, até
os jogos da Vila Belmiro faziam parte da trama. O movimento é como se a escola
pretendesse conter o mar em uma bacia. Dessa forma explosivo, Renato dava seu
grito: Eu existo! Conclui: Já cresço logo! Eu era duro!
Passados muitos anos, frequentando a rede de Serviços Sociassistenciais
na Cidade de São Paulo, inserido em uma Comunidade pelo Progama Bolsa
Aluguel, conseguiu concluir o ensino médio com louvores por sua atuação e
liderança, ao desenvolver um projeto de rádio comunitária, assim como conta sobre
a atuação do seu novo diretor:

[...] Ele pegou a chave, me levou lá na sala, estavam os
equipamentos, novinhos, de som, tudo novo, fechado, na caixa."Eu
falei: É eu mesmo! Você achou a pessoa ideal, além de eu gostar de
me aparecer, ainda eu tenho o dom da oratória. Foi muito legal isso!
Eu nem queria sair da escola!(Renato. Pesquisa de Campo, 2013).

Contudo, não pode permanecer, relata que as professoras alegaram que ele
tinha feito um bom trabalho, inclusive cultural para escola, o que lhe dava nota para
passar e sumir! Rindo diz: Ô raça viu!!! Deduz: Vai atacar noutro lugar!
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O preço da liberdade

Nessa sua jornada, Renato vai somando perdas. Recorda dos laços de
família, todos rompidos, mãe, pai e irmão (falecido). Amargos aprendizados, fala
sobre o ulltimo diálogo que teve com sua mãe, recusando a perspectiva de viver na
sarjeta. Decide desafiar a vida, que hoje lhe serve de lição:

[...] Na época não tinha esse negócio de fio de bigode (forma de
garantia da palavra). Mas eu falei: Não volto! É a minha palavra!
Liberdade é mui-to ca-ro... Não adiantam boas ideias. Eu falo muito
isso para minha filha: Minha filha, você está pensando que você me
engana? Eu sou maloqueiro e tenho faculdade e diploma! Porque eu
descobri isso, porque eu achava que enganava meus pais... Hoje,
eu, como pai, eu sei que tem hora que a gente se faz é de besta!
Para não levantar a realidade e criar uma situação. A liberdade ela
tem um preço, eu paguei esse preço. E o preço foi muito amargo!
(Renato Sena. Pesquisa de Campo, 2013).

A vida na rua seguia animada, entre amigos, lá no Posto Dois, na praia do
Gonzaga, até que a realidade bateu forte. A solidão e o desamparo são os maiores
fardos que aquela criança tinha que carregar, como Renato conta:

[...] Eu assim, no primeiro dia não, mas no segundo, terceiro dia, eu
senti o impacto naquela: Até 9 horas, só bagunça! Aí o fulano sai, vai
embora, o sicrano sai, vai embora... E eu volto para minha realidade!
Aquela caminha está quentinha, mas estava lá. Aí que eu falo que a
liberdade tem um preço. Às vezes, na alimentação, eu ainda dava
um jeito, dava uns pulos. E também era assim, eu trabalhava lá no
Gonzaga, lá era um estacionamento, lá era uma área nobre da
cidade, da praia, eu trabalhava lá, a gente olhava os carros. Vivi na
rua por volta de 17, 18 anos, eu resolvi aprender o artesanato. Aí
comecei a fazer, brinco, pulseira, essas coisas, eu faço. (Renato
Sena. Pesquisa de Campo, 2013).

Contudo, o menino segue fabricando suas ―pérolas‖. Ele lembra com
emoção: Era meu exercício matinal, eu levantava, a primeira coisa, já ia andar na
areia... Não tem coisa melhor! Principalmente quando o sol está nascendo, você
pega aquele horizonte assim, na beira do mar...
Conforme já mencionamos, a crise recessiva da década de 1980 foi
avassaladora. Renato, assim como todos os trabalhadores do País adentro, também
sente seu barco balançar, nesse contexto de mar revolto, ele lembra bem que o seu
principal problema foi o alto custo de vida. Renato diz: Era puxaaaado! O mercado
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de trabalho difiiicil! O que sustenta dentro do mercado, é o porto. O porto, por ser o
maior da América Latina, é o que dá a referência, de dinheiro.
São os paradoxos, as contradições do capital, morando na rua, exposto às
intempéries, o menino perde a saúde. Renato gesticula e enfatiza, fala alto: Inclusive
eu fui internado”! Peguei pneumonia e estava com tendência a ser tuberculose!
Seu drama pessoal mobiliza sua indignação, solidariedade e luta no contexto
atual. Passado e presente se misturam, ele diz:

[...] Uma das lutas nossa é essa! Hoje, quem mora na rua tem
tuberculose, tem um companheiro nosso que estava com problema
TB. O hospital pôs ele na rua! Ele não entra no albergue porque é
alcoólatra. Então, é outro dilema, esse negócio aí, o álcool. Eu
estava falando um dia desses pro pessoal, lá na FMU. Era uma
grade (curricular) deles entendeu? Eu falei: Ó! Nós vivemos numa
contradição muuuito grande! Eu falo,
porque pra mim é
conhecimento de causa. A questão do alcoolismo, a pessoa perde o
vínculo familiar na sociedade, perde o vínculo com o emprego, o
vínculo com amigos. Ele perde todos os vínculos da vida dele! Aí, ele
chega na rua, vai procurar um albergue e ele é expulso justamente
por causa do alcoolismo. (Renato Sena. Pesquisa de Campo, 2013).

Na realidade, observa-se que a fragmentação das políticas públicas
contribuem para aprofundar as distâncias entre os cidadãos e a garantia dos seus
direitos. Imputam-lhe a responsabilidade por seus ―fracassos‖, ele nos conta das
―oportunidades‖ que perdeu: Tive que pagar muito caro. Não é à toa que eu vivo
com essa contradição.
A poesia escrita por Sebastião serve bem para ilustrar a queixa de Renato
Sena:

Cátia

Destrói corações de quem se aproxima dela
faz sofrer decepções, quanto mais se tenta deixá-la
mais aumentam as frustrações.

(Nicomedes. Marvadas, 2007)
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Santos, a Cidade da Caridade e da Liberdade

Embora a cidade ostente esse lema, sua pratica é de exclusão, Renato nos
conta que lá tem albergue, mas diz: É até engraçado... só pode ficar um dia.
Ele define que as regras e a política na cidade, em vez de ter um albergue,
tem Centro de Despacho! Ri da condição tragicômica e diz: Pode colocar aí: Centro
de Despacho. Esclarece que a ação da assistência social era comprar a passagem,
colocar o cidadão no ônibus e mandar direto para São Paulo! Ressalta, porém, que,
a partir da gestão da ex–prefeita Telma de Souza109, ocorrem mudanças nesse
sistema. Dramatiza os fatos: Mas é isso, a política lá. Lembra que, recentemente,
esteve na cidade e aconteceu isso.
Constata-se essa realidade no estudo feito pelo Instituto Pólis, no qual Souto
(1994) constata que havia problemas diante dos desafios de ser gestão na cidade de
Santos pois parte dos problemas a serem enfrentados pela administração municipal
eram complexos e dramáticos. Particularmente, sobre a ação da Assistência Social,
em Santos, o estudo revela que lá também vigorava a prática do "clientelismo e do
fisiologismo político populista". Renato levanta o dedo indicador

e diz: Eu nem

conhecia albergue! Eu fui conhecer albergue aqui, depois de vinte e poucos anos.

Á Margem da Margem...

Renato faz referência à plenária do candidato do PT à Prefeitura de São
Paulo, Fernando Haddad O objetivo foi discutir a demanda da política da Assistência
Social para a Cidade a partir de 2013. Lembra? Eu falei para o pessoal. Inclusive,
curioso, sabe qual o primeiro albergue em que eu fui? Fala bem alto: Foi o Cetrem!
O Cetreeeemmm. Lembra com indignação que, na época, o responsável era o
coronel Erasmo Dias. Renato classifica esse serviço como um presídio, porque as
pessoas que dependiam dele eram fichadas, fotografadas tinham que usar uniforme
e aguardar. Eles faziam lá mesmo a busca pela "capivara‖, por seus antecedentes,
caso fosse ―procurado‖, já saía de lá direto para a cadeia. Quanto à intervenção da
Assistência Social, ele relata:

109

Telma de Souza, ex-prefeita da cidade de Santos, Gestão do PT, 1989-1992.
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[...] Para saber se você quer ir embora do lugar, ou se você quer ficar
até quando conseguir trabalhar. Sem contar duas coisas que, para
mim, já foi o suficiente! Eu consegui um trabalho. Eles marcavam, aí
na hora de ir lá conversar com a assistente social. Aí ela me diz o
seguinte: Você trabalhou tal, vai receber. E é o seguinte, você
mesmo tem que vir aqui tal, dá o dinheiro para mim. Para mim
guardar... O quê??? Eu dar o meu dinheiro? O meu pagamento na
sua mão? Isso aí não está normal não! Virou caixa-preta? Tinha que
dar mais de 50%. Era a realidade! Aí, e mais! O cara que fosse lá no
albergue, que saísse e não arrumasse emprego? Uma vez, isso foi
um absurdo, foi onde eu "estourei"! Eu estava braaaaavo para danar!
(Renato Sena. Pesquisa de Campo, 2013).

Em meio a suas estratégias, entre trabalho, nova família e casa, Renato
declara seu amor por São Paulo: Eu gosto de lugar agitado, eu sou metropolitano! É
aqui mesmo! Daqui não saio, daqui ninguém me tira!
Contudo, em 1992, a derrota de Luiza Erundina representa a interrupção do
projeto de participação democrática que o PT vinha implementando na cidade. Esse
golpe abala sua vida, lhe impõe algumas reações e reflexões:

[...] Sabe aquela revolta? E você vê que os caras não estão nem aí
para você. Você não faz diferença nenhuma! Eu falei lá, as
indicações políticas paliativas duram um ano só. Ela tem um limite.
Vou deixar claro... Depois que decidir o resultado da eleição, eu vou
decidir o rumo da minha vida... Porque a coisa mexe com o cidadão.
(Renato Sena. Pesquisa de Campo, 2013).

O tempo passa, depois de mais de década, Renato volta a se confrontar
com a face autoritária, excludente e higienista da cidade. Ele conta sobre a
audiência pública de que participou por ocasião do massacre de moradores de rua
que ocorreu na cidade de São Paulo em 2004. Ele lembra que gosta de se sentar
nas cadeiras dos vereadores! Ele observa o conteúdo da fala do então vereador
Erasmo Dias, que destacava o artigo 16, que alude à prática da vadiagem 110.
Observa-se que os mesmos personagens de outrora permeiam a cena pública,
porém sem alteração da ordem social.
Nesse caso, a carteira de trabalho continua sendo o passaporte para a
liberdade. Pelo critério dessa lei, criada por meio do Decreto 3.688, de 3 de outubro
de 1941, quem não tinha emprego era considerado suspeito, e deveria ser

110

Lei das Contravenções Penais. Art. 16. O prazo mínimo de duração da internação em manicômio
judiciário ou em casa de custódia e tratamento é de seis meses. Parágrafo único. O juiz, entretanto,
pode, ao invés de decretar a internação, submeter o indivíduo a liberdade vigiada.
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enquadrado por vadiagem, no artigo 59, e mendicância, no artigo 60, parágrafo
único:

Art. 59. Entregar–se alguém habitualmente à ociosidade, sendo
válido para o trabalho, sem ter renda que lhe assegure meios
bastantes de subsistência, ou prover à própria subsistência mediante
ocupação ilícita: Pena – prisão simples, de quinze dias a três meses.
Parágrafo único. A aquisição superveniente de renda, que assegure
ao condenado meios bastantes de subsistência, extingue a pena.
(BRASIL, 1941).

Vale ressaltar que o artigo 60, que previa a punição para quem mendigar por
ociosidade ou cupidez, foi revogado no ano de 2009, pela Lei 11.983.
Diante do quadro, quando relembra a cena de opressão, Renato, embora
afirme que não tinha intenção de se manifestar, reage e, freneticamente, diz: Mas,
naquele momento, fui fervendo por dentro, chegou uma hora que não teve jeito... Eu
gritei: A ditadura já acabou e faz é tempo!
Esse contexto de terror que as pessoas em situação de rua viveram levou o
movimento a se fortalecer e a forjar um novo paradigma. Renato conta que, por essa
razão, acabou se envolvendo em uma mobilização e reflexão motivadas pela Casa
de Oração111.
Ele traça um paralelo entre a alteração do termo "mendigo" para o termo
"população em situação de rua", com a realidade do Movimento de Moradia. Não é
invasão, é ocupação! Considera que os meios de comunicação fazem questão de
distorcer a realidade porque subestimam a capacidade dos cidadãos, diz, com
convicção e orgulho:

[...] Eu, naquela época, ainda vinha da escola do PT, nunca fui
massa de manobra! Mas tinha formação política partidária, claro que
sim! Nesse curso de política, a gente discutia até o que é Mais-Valia.
O que é mais-valia? É o excedente do capital e por aí vai... Mas, se
você vê hoje? O olhar é outro! Tanto a sociedade, como a mídia fica
com o pé atrás. Cuidado que esses meninos vão te surpreender! E
não é só a mídia, é faculdade, esses conselhos todos já chamaram a
gente para fazer palestra, em um ano, no Conselho dos psicólogos.
Uma coisa que a gente conversa muito, é essa questão de liderança.
Porque, liderança, você não forma em nenhuma faculdade. Ela
111

a

Nasceu em 1979, a 1 Casa de Oração do Povo da Rua. Em 27 de dezembro de 1993, dom Paulo
Evaristo Arns, então cardeal da Arquidiocese de São Paulo, criou o Vicariato Episcopal do Povo da
Rua com o objetivo de evangelizar a população em situação de rua. Tem o objetivo de atender
pessoas em situação de rua, articulando-as e levando-as a protagonizar ações políticas em relação à
sociedade, se organizando e criando alternativas de sobrevivência.
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nasce! A criança nasce liderança, é como diamante, você tem uma
pedra bruta que tem que trabalhar! (Renato Sena). Pesquisa de
campo, 2013.

Renato, tanto quanto Sebastião e Anderson, destacam que, em virtude da
necessidade, a partir da questão do massacre dos moradores de rua, o movimento
ganha visibilidade, contexto esse que provocou o acirramento das disputas políticas
internas tanto no movimento quanto na Igreja e nos órgãos públicos. Renato faz sua
observação: Eles têm que entender o que nós sabemos por que os catadores é
geração de renda! O foco do movimento é dinheiro, é geração de renda, isso
repercute.

Nasce o Movimento Nacional da População de Rua

O conselheiro Sebastião, em seu depoimento, também lembra do contexto
em que não existia organização de pessoas em situação de rua; fala de sua
percepção que, ao longo dos anos, o número de gente morando na rua era muito
alto. Por essa razão, pensou:
[...] “Eu já estou saindo”, mas nós temos que organizar um
movimento nacional urgente para que as pessoas que moram na rua
sejam respeitadas, tenham encaminhamentos, tenham chance de
arrumar sua vida de novo, tenham condições, de alguma forma, de
conquistar sua dignidade, ter condições de levar sua vida normal de
novo, ir contra as instruções da cidade. Tem cidade que não aceita
que não é de lá, põe em uma viatura e leva para uma cidade vizinha.
(Sebastião. Pesquisa de campo, 2013).

Renato faz a distinção do MNPR, afirma que ele tem um caráter humano,
por ser um trabalho humanista, não dá ibope! Sustenta, dizendo:

[...] Você está trabalhando ali que nem família, até porque a gente
tem consciência da nossa responsabilidade. Nós temos
responsabilidade com outras lutas! O movimento, ele está aí, ele vai
tentar ajudar as pessoas, tentar resgatar as pessoas também.
(Renato Sena. Pesquisa de Campo, 2013).

Ele compara o trabalho realizado pelo MNPR ao serviço desempenhado por
um encanador que fica oculto, embaixo da terra:
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[...] Porque ele fez o esgoto ali, passou cimento ali e ninguém
ninguém viu a obra que está debaixo? Não tem valor
ninguém ganha voto. A gente faz um trabalho conjunto
população de chamar para resgate, voltar a se inserir. Isso é
(Renato Sena. Pesquisa de 2013).

viu! Se
porque
com a
o foco.

Sebastião também tem sua participação nessa conjuntura. Ele fala de sua
própria disposição, fala da importância de mudanças políticas amplas e estruturais:

[...] Trabalhar para que no país tenha distribuição de renda de
verdade, renda justa, que ninguém viva sem nenhum salário, sem
renda nenhuma, enquanto muitos têm milhões para jogar no mato.
Essa é a ideia do movimento. Porque se não, depois que a pessoa
desacredita, e perde as esperanças, a expectativa? Aí acabou! Aí,
talvez ela não se recupere mais. Porque é muito difícil conviver com
esse sofrimento e fugir da realidade. Às vezes, a pessoa já está fora
de si já. Ela já está desenraizada, que eu não me sinto no direito de
trazer esta pessoa de volta, para dizer: Vamos lutar. Sem ter o que
oferecer nada para ela. (Sebastião. Pesquisa de campo, 2013).

Ele aponta o aspecto das relações humanas endurecidas, que tornam os
seres insensíveis e fazem os pobres invisíveis. Chama isso de desamor. Causa
estranheza achar isso normal e humano.

A Casa é a vida do trabalhador, quem a nega é assassino.
(Manuel Santana)

Essas experiências de luta por moradia são carregadas de significados, é
um margeador na vida de cada um dos protagonistas dessa história. A frase
inspirada pelo companheiro Manuel, membro do grupo de luta por moradia, ilustra
nossa faixa, que carregamos nas passeatas por muitos anos. Renato conta:
[...] Eu estava só atuando lá, no Coletivo Garantia de Luta112. Quando
eu retornei, numa dessas reuniões, me chega um pessoal da
112

O Coletivo Garantia de Luta, na vanguarda dos movimentos Negro, Popular, de Meio Ambiente,
de Mulheres, Sindical, Criança e Adolescente, Juventude e estudantil, se apresenta como alternativa
real aos companheiros que desejam um partido feito pelas bases, sem o pesado fardo de compor
grupos de maioria, que esvaziam o processo partidário. Pois queremos discutir a cidade, a sociedade,
e as suas relações na sua totalidade, resgatando a solidariedade, a ética, o caráter militante, e
socialista, que estão presentes em nossas raízes históricas e devem permanecer em nosso partido.
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moradia, e diz o seguinte: Você já resolveu seu problema de
moradia? Nãaaao! E a Assistência Social iria encaminhar o seu
nome para demanda de proprietário, então, era tanto CDHU como
Cohab e até então esse nome? Em dois anos e meio, nunca vi
ninguém ir! Na mudança de gestão, tinha as meninas aqui, que era
SAS Centro, não sei quem, é... Cada uma por uma região. Mas a
Bolsa, quando a gente pegou o Bolsa, foi na época de mudança de
gestão e a Marta (Suplicy), ela lançou isso. (Renato Sena. Pesquisa
de campo, 2013).

Contudo, denuncia os entraves burocráticos, técnicos e econômicos para
efetivar o contrato. Conta:

[...] Eu fiquei cinco anos lá e eles não resolveram nada. Falaram,
não, isso não tem mais nada a ver com você. Não, você já pegou a
sua bolsa, os anos, e ainda vem dizer para mim que quer bolsa
aluguel? Eu falei, com trezentos reais? E onde eu morava pagava
quatrocentos reais, e ainda água e luz, com esse dinheiro que vocês
me davam, vocês acham que eu ia virar milionário? Latifundiário?
Com esse dinheiro que vocês me davam, vocês acham que eu ia
comprar um prédio? Uma empresa? Me tornar empresário? (Renato
Sena. Pesquisa de campo, 2013).

O Estado mostra sua face inflexível, personalizado na imagem do servidor
publico, ao justificar que tem como prioridade a área de risco, conforme relata:
[...] Quer dizer que, ara você, esses são vulneráveis? Eu e o
segmento ao qual eu pertenço, não somos vulneráveis? Quer dizer
que você está colocando para mim, para que eu consiga de fato,
para que eu consiga a minha moradia fixa, eu tenho que esta
morando em beira de córrego e colocando a minha família e a minha
vida em risco? Eu tenho que estar montando favela, barraco na
favela e colocando a minha vida e a minha família em risco? Mas se
eu esto saindo dessa situação, está querendo me jogar mais para o
fundo? (Renato Sena. Pesquisa de campo, 2013).

A pauta da violação do direito à moradia continua a mobilizar a resistência
de Renato. Ele acredita que poderia até entrar com ação no Ministério Público, para
reclamar a instabilidade que o poder público impôs à sua família, quando ele perdeu
a moradia, perdeu também o trabalho, teve que voltar para o albergue, sua e da
esposa e filha, que passaram a viver como agregadas na casa de parentes.
Ressalta com tristeza: Nisso houve quebra de estabilidade e do vínculo familiar.
O Estado que acolhe é o mesmo que abandona, em 2004, com seu retorno
para a rua, mais uma vez se submete às regras inflexíveis das instituições. Muito
seguro, afirma: Nós, da população em situação de rua, nós somos ex-clu-í-dos, não
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só excluído! Excluído dos excluídos! Pior! Eu usava até o termo à margem da
margem.
Em 2012, passados oito anos de gestão Serra/Kassab, Sebastião aborda a
mesma questão; dessa vez, os incêndios ocorridos nas favelas são a justificativa do
governo para postergar a solução definitiva em relação às pessoas que dependem
do Programa Bolsa Aluguel. Alegam que as cotas sobrecarregaram.
A expectativa permanece, em relação à mudança de governo. Porque,
segundo Sebastião, o CDHU atende a demanda pelo critério de sorteio. Como a
oferta é menor do que a demanda, o público dos usuários da assistência social
caíram no esquecimento. Nessa mesma direção, Sposati (2007, p. 438) diz:

[...] Os movimentos sociais lutaram, e lutam pela inclusão de suas
necessidades na agenda pública. Ter sua necessidade reconhecida
é sinônimo de identidade social. Todavia, quando esse
reconhecimento se dá pelo executivo, ele é pontual, ocasional e
atribuído ao governante de plantão. Pela alternativa democrática, sai
o governante, e seu sucessor procurará criticar o realizado,
desmanchar, não lhe dar continuidade. Para o movimento de luta
social, tudo volta à estaca zero. Começa tudo novamente. Seu
reconhecimento é provisório. Esta precária versão da democracia ao
momento reforça a concepção do governante-pai. Não há garantias
institucionais.

Esse segmento invisível teima em resistir, Renato continua com toda
eloquência que sua análise suscita, até para ser considerado nos dados do IBGE,
ele conta que foi necessário travar uma luta intensa, lá em Brasília. Em virtude das
peculiaridades presentes no cotidiano da população em situação de rua, Renato
acredita: Nós do seg-men-to é que iremos fazer esse levantamento do IBGE, tem a
linguagem própria, precisa usar a linguagem nossa.
Destaca a necessidade de capacitação e a garantia de que esse trabalho
seja desenvolvido pelo poder público.

Renasce um líder

Renato assume a articulação do grupo de trabalho no MNPR, como
responsável pela questão habitacional, impõe sua única condição ao movimento,
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diz: Eu topo, vou tocar e quero autonomia, só isso! Esclarece: Porque tem uma
coisa, uma coisa é conhecer a pessoa, a outra é a pessoa te conhecer.
Busca apoio de outros movimentos e instituições de Direitos Humanos,
Moradia e ―as meninas‖ da Ouvidoria. Explica:
[...] Essas meninas da Ouvidoria, nós pedimos para elas desmistificar
lá as leis. Dissemos assim: ó meninas, tem o perfil, inclusive a Lei
12.316, a lei da secretária (Sposati), vão lá olhar e ver que é o
jurídico, aí vocês juntam o nosso perfil, faz um documento. Porque a
lei é tudo lei top de governo, lei de "gov.com". É que nem o termo
que foi assinado, nós não estamos pedindo aqui de coitadinho. Nós
não estamos aqui para ninguém passar a mão na nossa cabeça não,
nem estamos aqui para bandear um real para tomar cachaça.
Queremos que cumpra a lei, basta! A lei, a lei, o conteúdo. Aí a gente
pega a pinça e pinçando o que nos interessa! Coloca no nosso
roteiro, conforme a luta. (Renato Sena. Pesquisa de campo, 2013).

Para garantir os direitos, a lei deve ser desmistificada, Renato é cuidadoso,
explica que as meninas da Ouvidoria os auxilia nesse sentido, sabe que para elas
lidar com a lei é diversão.
O movimento é intenso, para dar vida à lei, conta que cada um que vai em
uma reunião com a secretária da Assistência Social leva esse documento. Animado,
diz: Eu mesmo vou numa reunião, vou garimpar tudo o que está lá e vou levar,
chegar lá, vou falar assim: Está aqui, ó! É lei, não é pedido não!
Renato fala como se prepara para participar das reuniões com o poder
público: Quando você vai para cima desses caras, já tem que estar com a "faca nos
dentes"!

Classifica essa relação do desinteresse do poder público para com a

defesa dos direitos como um negócio frio e taxativo. Sobretudo quando os
servidores públicos alegam que desconhecem a lei. Conclui:

[...] Então, ele está no lugar errado! Dá para colocar outro que tenha
competência? Eu sei que tem muita gente! E você é uma dessas
pessoas! Que estão lá, que gostam, que sentem, que estão de frente
para a coisa! Quem tem esse compromisso, quem é humano, não
tinha que tá lá por causa de salário, por causa de status! É o que eu
to te falando: Quem conhece a lei? Quem pegou a lei? Quem tenta
passar? Aplicar alguma coisa? A nossa lei está lá! Do cofre! A sete
chaves! (Renato Sena. Pesquisa de campo, 2013).

Entretanto, está otimista com a perspectiva de criar um novo canal de
interlocução com o poder público. É certo que o plano é aproximar–se da Secretaria
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de Direitos Humanos. Renato pede o fim Conselho de Monitoramento. Indignado,
fala em voz alta, com toda a sua eloquência possível:

[...] Nós vamos fazer o que todo grande empresário faz! Sabe o que
todo grande empresário faz? A empresa faliu! Eles fecham a porta,
declaram falência! E abrem outra com outra razão social! Porque,
para nós, o vínculo com os Direitos Humanos, você aborda a
intersetorialidade. Se você mantém o vínculo com a SAS, é a aquela
coisa: Vocês são da SAS. (Renato Sena. Pesquisa de campo, 2013).

Enfatiza que a demanda não é só assistência social, porque acredita que os
Direitos Humanos será simplesmente o polvo e seus tentáculos!

A política da “barriga vazia"

Renato fala sobre a fragmentação das políticas, sobre quanto essas práticas
contribuem para aprofundar e perpetuar a miséria. Tanto em relação ao Conselho de
Monitoramento, o Comas e o Orçamento Participativo. Renato acredita que, sem
noção e sem conteúdo, a pessoa não entende a linguagem, ela mesma se auto–
oprime. Fala de seu próprio exemplo como militante em várias causas, motivado em
virtude da sua utopia e da sua posição ideológica:
[...] Existem momentos em que a gente até faz a tal da ―política de
barriga vazia‖―. E você sabe que, quando a gente entra, é muita
paixão mesmo. Eu fui muito criticado por motivo da minha família, de
estar dispondo, de estar fazendo isso. Mas chega o momento em
que você... a lagarta sai... sai do casulo e vira borboleta. Um exemplo
assim, que a pessoa com o tempo, ela vai adquirindo maturidade. Vai
adquirindo conhecimento de causa. Eu sei que muitos, hoje,
realmente estão com o porto seguro e pode bater, nadar contra a
correnteza, tal... Mas, muitas vezes, você nota o que é o porto
seguro dele. Porque eu sei muito bem que quando o barco afunda
cada ratinho nada para o seu lado. (Renato Sena. Pesquisa de
campo, 2013).

Saúde pública versus participação social

Renato continua enfatizando a distancia entre o plano técnico, a gestão e a
participação cidadã. Conta que, recentemente, participou de encontro em Brasília
sobre a situação da tuberculose. Segundo ele, antigamente, o incidente era maior na
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população carcerária, agora mudou esse quadro, agora o incidente está lá na
população de rua.
Ele observa que o encontro teve a participação tanto da Secretaria de
Assistência Social quanto da saúde do município e do estado. Renato constata que
os técnicos representantes dessas instâncias de governo apresentaram ao
Ministério relatórios com dados perfeitos, segundo ele, totalmente em desacordo
com a realidade. Para reagir a essa propositura, ele se compara a um vulcão e
explode:

[...] O vulcão, ele aparentemente está lá caaalmo e tranquilo, mas lá
dentro está fervilhando! Quando explode, sai da frente! Aí, eu fui
fazer a intervenção... Elas não sabiam quem eu era. Elas foram
pegas de surpresa, calça curta! Aí eu detonei! Falei:
Ó!
Para
começar, eu queria deixar bem claro para vocês: Que to-ma-ra que
esse projeto que vocês mostraram esse pacote muito beeeem
maquiado! Porque é maquiagem! Eu só espero que isso não saia
daqui dessa sala! Porque, se isso sair, for lá para a Região Norte,
Nordeste, São Paulo hoje está com 17 mil na rua? Vai ter 30 ou até
50 mil. Primeiro, esse pacote que vocês trouxeram esse negócio, se
vocês quiserem apresentar de novo, eu tenho como apontar ponto
por ponto e colocar a versão. Vocês erraram, porque vocês acharam
que vocês vinham de lá para cá, para mostrar para o ministério que
vocês estão trabalhando direitinho? Vocês fizeram um material em
quatro paredes, segredo de estado! Porque não tem ninguém
representando a sociedade civil, não tem ninguém representando
movimento. E tem mais, o olhar da rua quem tem, somos nós! É a
população. Você não tem como ter o olhar da população de rua,
atrás de uma mesa, com computador, com telefone e arcondicionado! Você acha que desse jeito, você tem o olhar da rua?
No mínimo, você tinha que ter mais ética! Deveriam chamar e
construir! Vocês foram pegas de surpresa, porque vocês acharam
que vinham pra cá e não ia ter ninguém da população em situação
de rua! Porque, por ser população em situação de rua, jamais você ia
imaginar que eles andam de avião. (Renato Sena. Pesquisa de
2013).

Renato reivindica mais participação, manifesta seu estranhamento ao
processo. Exerce seu papel de controle público com maestria, recusa-se a
referendar o relatório e exige a participação dos movimentos da sociedade civil, dos
usuários e das outras secretarias. Pergunta: Porque não tem ninguém? Só vocês
quatro? É o time dos quatro fantásticos?
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Operação Espantalho: Segurança Pública Versus Segurança Social

Faz parte de sua representação atuar em defesa da população em situação
de rua; os embates são muitos, dentre eles, monitorar as arbitrariedades cometidas
pela Guarda Civil Metropolitana (GCM). Relata como se deu o confronto na
Operação Espantalho, conta que o conflito começou no Centro Acadêmico Onze de
Agosto, segundo ele, por ser território da USP, ninguém pode entrar. Constata a
contradição e questiona:

[...] Então como que eles mandam a policia ir para lá bater nos
meninos? Tirar os meninos de lá, alegando que ia restaurar o prédio,
porque tinha muita pichação, eles não podiam ficar lá porque ia
atrapalhar limpar a parede? E foram, pegaram os meninos usando
crak, os alunos, tudo do nosso coletivo, misturou os alunos, a
população de rua, os caras estavam lá usando droga e foi aquele
reboliço, todo mundo preso, todo mundo para a cadeia, teve que ir de
ônibus. A delegada que estava lá, viu chegando aquele monte de
gente, filhinho de papai! Tu estás me trazendo filhinho de papai,
maloqueiro, tudo no ônibus? O que você está fazendo? Você está
me sacaneando? Tudo junto e misturado! Os meninos falaram: É
nós! Nós estuda é direito! E o meu pai é fulano de tal! Meu tio é
sicrano de tal! Quero só ver o que vai acontecer com nós? Eu estudo
a lei, eu vou apresentar a lei... Só fez o boletim de ocorrência, está
liberado! (Renato Sena. Pesquisa de campo, 2013).

Mais do que a ordem securitária, nesse contexto, o quadro é mais dramático;
a questão social é enquadrada como caso de polícia, passível de repressão. O
drama é tão grande que extrapola a indignação. Renato ri diante da situação de
impotência, ele acompanha todos os desdobramentos. Ele identifica o cenário
político e o social, enquanto é feriado prolongado e período eleitoral, parte das
pessoas está entretida com suas rotinas de lazer, outros voltados para as
campanhas políticas, apenas os que sofrem permanecem em vigilância.
A solidariedade entre os pobres configura–se como um processo de
sensibilidade, proteção e ajuda comum entre os que vivenciam situações parecidas.
De acordo com Diniz (2012, p. 203), Serpa denomina essas ações como "brechas
espaciais", porque buscam subverter as lógicas determinadas pelas desigualdades
sociais na realidade urbana. O autor reforça que esse cenário reflete uma guerra
quando afirma: "São estratégias de ajuda ao guerreiro soldado que mais precisa
naquele momento".
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Renato expressa que, em sua opinião, o que está errado no Conselho é não
ter discussão sobre segurança pública. O cenário revela blindagem da Secretaria de
Segurança, como ele diz:

[...] Eles vem e desce o pau! Que se dane, não tem que dar
satisfação para ninguém. Eles trocaram a direção da GCM. Eu até
estava brincando esses dias, enquanto estava batendo nos
maloqueiros, ninguém falava nada! Agora, como está batendo nos
filhinho de papai? Todo mundo está reclamando! É isso. (Renato
Sena. Pesquisa de campo, 2013).

Renato denuncia que a violência se expressa na ausência da cidadania, faz
um corte de classes, uma fratura na democracia incompleta. São expressões das
desigualdades que revelam uma "cidadania atrofiada". (SANTOS, apud DINIZ,
2007, p.205).
E inevitável perceber quanto, nessa sociedade regida pela ordem do capital,
o lugar destinado aos mais pobres é o não lugar, a negligência e a intolerância.

Participação e Representação: A questão de gênero

Para ampliar a participação no Movimento, a aposta é investir na formação
política, sobretudo aponta que pretende priorizar a questão da mulher, defende essa
proposta, porque constata nas plenárias e nos eventos que 90% do público é
composto de mulheres. Realidade essa também observada nos mutirões do
Movimento de Moradia, tanto que o documento de posse da casa é expedido em
nome da mulher.
A respeito dessa matéria, Campos (2010) empreende um fecundo debate,
ao focalizar a questão em matéria intitulada: Gênero, Família e Proteção Social: As
Desigualdades Fomentadas pela Política Social. Esteira para a análise dos fatores
relacionados à vinculação persistente da mulher ao trabalho precário, ao lado de sua
participação, para obter, segundo a autora, certa conciliação entre responsabilidade
de proteção social e exigências de aumento de renda familiar.
Esse aspecto de responsabilização da família por proteção social foi
denominado ―familismo‖, pela autora, como estudiosa dessa área. Há um importante
destaque para a necessidade de implementação de políticas que possam impactar
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na legislação alterando o campo da economia e da educação no tocante às relações
de gênero.
Enquanto busca alcançar esse novo estágio, Renato Sena nos dá um
indicativo que é na organização miúda, em meio aos movimentos de base que tem
se dado o protagonismo feminino, ou melhor, é lá, na prática cotidiana, que as
mulheres estão alterando o modo de fazer política, é a esperança equilibrista.
Renato lembra que desde aquela frase de Bertolt Brecht: ―Aquele que não se
interessa pela política, é governado por quem se interessa!‖. Animado e feliz, fala
em tom alto: Eu sou o mais interessado! Sorrindo diz: Beleza?
Porém, ressalta que se cansou de passar por debaixo de catraca de ônibus
para ir às reuniões. Ele acredita que a política exige a sua presença. Destaca: É o
tal do mostrar a cara! Muito crítico,

faz sua avaliação sobre a participação no

Comas, na qual se constata seu descrédito, sobretudo na representação
governamental. Ele lembra e conta:

[...] Eu já havia conversado com você sobre isso no passado! É...
Você pega, por exemplo, os Conselhos, caso aí, que a gente era
ligado. No caso, a gente era da SAS, que eu acompanhei um pouco.
Aí vinha uma representante, por exemplo, da habitação, vinha uma
representante do trabalho. Mas de que forma elas trabalham? Na
minha visão é o seguinte: Eles vão mandar uma pessoa lá, porque é
LEI! Mas é uma pessoa sem "know-how", sem conhecimento al-gum.
Não tem não know-how, nem peso político, não tem nada! Está lá
para encher linguiça. Aí você joga na mão da pessoa, a pessoa, é...
Vou ver o que dá para fazer. Ela não vai fazer nada! A profissional
não consegue nem subir para falar com o chefe de gabinete! Muito
menos o secretário! (Renato Sena. Pesquisa de campo, 2013).

Sua análise revela que a legitimidade do conselheiro só pode ser aferida por
sua trajetória, caso contrário, será um conselho, segundo suas palavras, só para
inglês ver! Enfatiza que esse Conselho: Sequer eles têm um olhar da necessidade
básica da pessoa. Reitera a negligência do Conselho e a importância de ter
garantido o almoço e o transporte, diz:
[...] ―Eles não estão nem aí!‖ Vão lá só para mostrar a cara. Fecham
a porta, vão embora para casa e nem sequer dói à consciência na
hora em que deita no travesseiro. Então, por exemplo, não existe um
equilíbrio de fato. Digamos assim, entre os pensadores que estão aí.
Existe uma desigualdade muito grande. (Renato Sena. Pesquisa de
campo, 2013).
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Nesse ponto, observa-se quanto a paridade numérica é diversa da paridade
política, bem como a fragilização da pessoa ocorre exatamente pela ausência da
política. Perde a dimensão do fazer política no âmbito municipal.
Quanto à representatividade do seu segmento, Renato também identifica
problemas. Toma por referência o último pleito eleitoral do Comas. Ele questiona a
ausência do conselheiro do seu segmento na assembleia dos usuários. Contudo,
no cenário de disputa eleitoral, Renato identifica a oportunidade de construir pautas
propositivas para buscar alternativas para a inclusão social. São as portas de saída.
A noção de exclusão traduz e oculta, ao mesmo tempo, o estado atual da
questão social, como diz Castel (1995). Renato ilustra o movimento político para
mudar essa condição de excluído, com a imagem de um bebê chorando,
reivindicando seu direito de sobreviver. As vulnerabilidades oscilam cotidianamente,
seus efeitos atravessam a vida dos cidadãos, como se verifica neste relato:

[...] Você está desempregado, o cara bate na porta você não tem o
dinheiro para pagar o aluguel... Uma vez eu fiquei tão revoltado! Eu
trabalhei o mês todinho! O meu salário to-di-nho, era para pagar o
cara! Sem tirar um tíquete de vale-transporte! Sem nada. Inteiro!
Desde aí, eu peguei trauma de aluguel! Chega uma hora que vai
tudo para o ralo! A pessoa quer apoio também. A pessoa está no
fundo do poço! (Renato Sena. Pesquisa de campo, 2013).

Sua meta é agregar. Aquele homem miudinho se transforma em um gigante,
ele fala com toda sua energia sobre o conflito entre os partidos presentes nas
manifestações quando reivindicava moradia. Ele observa: A gente está na rua, a
bandeira (azul) que aparece é a nossa! Se a gente tivesse de vermelho, ficava
camuflado!
Negociar as cores vermelho ou azul que o movimento deve adotar, releva o
grau de subordinação em que esses cidadãos estão imersos. Há ainda que se atentar
para os fatores impeditivos dos processos participativos, pois esses são complexos,
envolvem questões de natureza política, econômica, social e cultural, e que dizem
respeito a uma sociedade estruturalmente assentada sobre os pilares do clientelismo,
do autoritarismo e das desigualdades sociais. Com disposição e otimismo, sorri e diz:

[...] É de você olhar... Antes, eu tinha participação na cultura, tinha
participação na presidência da sociedade amigos... Eu gosto muito
de participar de movimentos, tal... Mas aí, você acaba ficando sem
nada! De fato, nesse meu caminhar, eu aprendi que, quando você
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quer alguma coisa, você tem que focar... Gastar sua energia em cima
daquilo que você quer realizar. Essa questão da habitação, tal... É a
mais crucial! É a mais importante de todos! Até porque, "a
dignidade", na sociedade, muitas vezes é colocada pelo seu
endereço! Se você não tem endereço, você não é considerado
cidadão, muito menos digno! Eu falo isso, por experiência própria.
Até porque, por exemplo, existem muitos casos de quando consegue
um serviço, quando chega na parte da tal declaração de
comprovante de residência. (Renato Sena. Pesquisa de campo,
2013).

Longe de fixar-se apenas na exclusão, é na ordem pública que a cidadania
se fortalece; ele observa que os bancos privados também não abrem uma conta
para quem não tem endereço. Todavia, enfatiza que, por força da lei, apenas a
Caixa Econômica Federal tem que abrir, diz: E hoje é lei! A Caixa tem que abrir!
Para mostrar que está em trajetória de mudanças, a questão da garantia dos
direitos é recolocada por Renato no âmbito da política:

[...] Eu deixo bem claro! Do céu? Cai é água! O que tem que ser dito
aqui é o seguinte: Nós vamos nos organizar... Que nós temos
direitos... Estamos sendo reconhecidos, estamos tendo sensibilidade.
O único que não teve sensibilidade conosco é o governo! O
governo municipal! Referencia a gestão Serra/Kassab. Isso é uma
coisa que é trabalho de formiguinha... Porque eu creio que nós temos
condições e vou estar mostrando isso futuramente! (Renato Sena.
Pesquisa de campo, 2013).

Renato está hiperfeliz. Foi convidado para trabalhar na assessoria do
vereador Nabil Bonduk. Ele me diz: Deo, estou feliz, vou trabalhar com a questão da
moradia, é isso que eu gosto! Escolhe sua trilha sonora, Chico Buarque113, Geraldo
Vandré: Pra Não Dizer que Não Falei das Flores114 e o Bêbado e o Equilibrista115.

113

Depois de Geraldo Vandré, Chico Buarque se tornou o artista mais odiado pelo governo militar,
tendo dezenas de músicas censuradas. Apesar de você foi lançada em 1970, durante o governo do
general Médici. Trecho: Quando chegar o momento / Esse meu sofrimento / Vou cobrar com juros.
Juro! / Todo esse amor reprimido / Esse grito contido / Esse samba no escuro.
114

Caminhando (Pra não dizer que falei das flores) é uma música de Geraldo Vandré, lançada em
1968. Vandré foi um dos primeiros artistas a ser perseguido e censurado pelo governo militar. A
música foi a sensação do Festival de Música Brasileira da TV Record, se transformando em um hino
para os cidadãos que lutavam pela abertura política. Trecho: Há soldados armados / Amados ou não
/ Quase todos perdidos / De armas na mão / Nos quartéis lhes ensinam / Uma antiga lição: De morrer
pela pátria / E viver sem razão.
115

O bêbado e o equilibrista, foi composto por Aldir Blanc e João Bosco e gravado por Elis Regina,
em 1979. Representava o pedido da população pela anistia ampla, geral e irrestrita, um movimento
consolidado no final da década de 1970. A letra fala sobre o choro de Marias e Clarisses, em alusão
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Essa música da Elis Regina traz uma síntese desse protagonista, Renato Sena, e
encerra assim: "A esperança equilibrista, sabe que o show de todo artista tem que
continuar...‖.

3.4 A Isca e o Anzol

Foto 13- Sebastião- VI Conferencia Nacional de Assistência Social

Fonte: Arquivo de Sebastião Nicomedes

Ele é o Tião. Sebastião Nicomedes de Oliveira, nascido na cidade de
Assis/SP, em 7 de outubro de 1968. Nasceu em família humilde, tinha dois irmãos.
Uma jovem que vivia em um convento e ele e seu irmão ainda viviam com seus pais,
estudavam e brincavam, acompanhavam as atividades do pai, já trabalhavam com a
coleta de materiais reciclados.
Ainda criança, perdeu o pai e a mãe em curto espaço de tempo. Passaram a
viver como agregados de sua irmã, no convento na Cidade de Sabará/MG.
Passados sete anos, esse jovem, em busca de liberdade e autonomia, parte em
direção ao Rio de Janeiro/RJ, onde entra na Marinha de Guerra, de onde sai e
passa e trilhar os vários caminhos desse País, até que, no final do ano de 1986, aos
18 anos, muito apreensivo, desembarca na Cidade de São Paulo. Momento este
transformado em poesia. Após 20 anos, é publicado em seu livro, Marvadas:

às esposas do operário Manuel Fiel Filho e do jornalista Vladimir Herzog, assassinados sob tortura
pelo exército.
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Migrante
O motorista chamando
sacudia os passageiros
devia acordar
já havia chegado
o carro ao seu destino
Eu bem sabia disso
percebi quando o ônibus
adentrou a rodoviária
vi quando estacionou

Tive medo
tomado de angústia
senti calafrios
fingia dormir
sono profundo
o terceiro sono
abri os olhos
bom descanso
desejei ao chofer,
e segui lentamente
Acompanhado até a porta
fiz o sinal da cruz.
Contrariado desci
esbarrando ao desembarcar
com pessoas se abraçando,
observando emocionantes
encontros e despedidas

Eu naquele dia
não conhecendo ninguém
vivi a primeira desilusão
na capital do trecheiros.
(Sebastião Nicomedes. Marvada)
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Nessa cidade, ele escreve mais um capítulo de sua história até que, no ano
de 2004, é eleito conselheiro do Comas, como representante do Segmento de
Usuários da Política de Assistência Social.
Nesse momento, entrecruzam-se os caminhos de todos os personagens
desta narrativa: Cida Moura, Tião, Crécia, Renatinho e Anderson.
Esta narrativa será feita em primeira pessoa, é a partilha da vida na voz do
próprio protagonista, desde sua partida do Rio de Janeiro:

[...] Eu não me adaptei com o sistema de lá, lá tinha muita
malandragem, aquelas coisas, as pessoas que estavam lá eram
muito adiantadas. Acabei saindo de lá, sai pelo mundo comecei a
trabalhar, viajar e virei trecheiro. (Sebastião. Pesquisa de campo,
2013).

Sebastião esclarece que havia poucos moradores de rua. Eles eram
conhecidos como “pardal", porque ficavam numa praça, de lá, ia para outra praça,
mudava, às vezes dificilmente, da cidade. Mas o trecheiro viajava, porque o trecheiro
ia atrás de trabalho e de dinheiro. Nessa jornada, conheceu várias capitais do Brasil.
Conta que, em São Paulo, chegou ao Terminal Rodoviário do Tietê:

[...] fui a pé para o lado do mercado municipal, aí entrei para Santa
Rosa, lá eu trabalhava com descarga de caminhão, é "chapa".
Saqueiro que chamam, descarregava e ganhava dinheiro muito fácil,
tinha muito serviço, começava de madrugada acertava o serviço,
quando era dez horas, daí já tinha dinheiro para almoçar, para pagar
diária de pensão, até guardar. (Sebastião. Pesquisa de campo,
2013).

Trabalhando, amando e sonhando, ele teve sua trajetória interrompida por
um acidente. Abandonado por todos, amigos e familiares, assim como os demais
cidadãos e sujeitos dessa pesquisa, o principal golpe e ruptura entre o cidadão e
cidadania deu-se pela ausência da proteção previdenciária. Restou-lhe a assistência
social.
Vinícius de Morais escreveu, em 1956, o poema Operário em Construção. O
poeta diz que: como um pássaro sem asas, o operário subia com as asas que lhe
brotavam da mão. Assim como nosso protagonista Sebastião; ele tem o trabalho
como base da vida humana. "Sem saber que a casa que ele fazia, sendo sua busca
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por liberdade era também sua escravidão." A jornalista Eliane Brum assim o
apresenta:
A Terceira Margem da Rua:

Um homem cai de quatro metros de altura ao tentar instalar o letreiro
de uma loja. Desequilibra–se e cai. Ao acordar não há mais nada.
Ninguém. Só a rua. Não há como levantar, sua queda o colocou ali,
no chão. Não há nenhum degrau para onde voltar. Nada mais literal
e ao mesmo tempo tão simbólico. Aconteceu com Sebastião
Nicomedes, o autor desse livro em 2003. Sebastião encontrou–se só,
um homem ao rés do chão. Até para morrer, atirando–se do viaduto,
ele precisaria subir. Sebastião estava embaixo na rua. Estava só.
Mas estava vivo. No começo era um sopro envergonhado dentro
dele, um esgar de moribundo. Aos poucos foi virando brisa, vento,
tornado. Sebastião descobriu que não era uma sobra de carne e de
vísceras que respirava. Sebastião descobriu mirando o mais alto que
podia os olhos cravados nas estrelas, que era um pedaço do
universo com os pés no chão. E imediatamente começou a sonhar.
Descobriu então que era um homem que havia escalado uma queda.
Aquele homem que só sonhava dormindo continua estatelado no
chão. Nunca acordou. O homem que despertou se tornou o escritor
das ruas de São Paulo. Páginas afora rua adentro, ele nos carrega
pelos muitos itinerários do seu mundo sem portas nem janelas.
Lançado no olho da rua, Sebastião tornou–se o olho da rua. A
margem é o não lugar reservado a Sebastião e seu povo. Homens
livres, porém recusam destinos traçados à revelia. Não se sabe se foi
primeiro em sonho, se aconteceu, mas um dia Sebastião ultrapassou
as fronteiras, misturou os mundos. Instalou–se com seus pertences
de outro para além dos limites. De algum modo ao escrever,
Sebastião Nicomedes inventou a terceira margem da rua. E lá está
até hoje contando estrelas do chão.

No coração da cidade o "pássaro sem asas" alça novo voo, ele nos conta:

[...] Essa região do Vale do Anhangabaú é uma das regiões que eu
dormi muito quando eu estava morando na rua, dava para dar uma
descansada, quando eu não dormia bem à noite, teve um dos
processos de mudança de minha vida aqui. Foi naquele prédio ali,
funciona a Secretaria das Subprefeituras. E aqui teve a eleição dos
Conselheiros Municipais e nesse dia eu fui eleito o conselheiro mais
votado de todos conselheiros, aí. Eu Conselheiro titular, pedi para as
pessoas que dessem uma olhada na janela e disse: eu morei aí,
vocês não me ouviam, ninguém me ouvia... Mas agora eu estou aqui
em cima, quero trazer a voz destas pessoas, vocês vão ter que ouvir
estas pessoas, vocês vão ter que me ouvir, porque agora eu estou
no Conselho, votado por este povo. Assim como vocês votam
demanda de governo, agora chega de votar só demanda de governo,
vocês vão ter que votar coisas e demandas para esse povo da rua,
para os moradores de rua. Assim como vocês não ouvem eles hoje,
vocês também não me ouviam. Talvez uma roupa hoje modificou a
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minha pessoa, mas eu sou aquele mesmo! E aqui começou a minha
história e junto ao Conselho Municipal de Assistência Social e o meu
fortalecimento junto com o Fórum da População de Rua. (Sebastião.
Pesquisa de campo, 2013).

Conforme afirma Yazbek (2009), "a subalternidade só pode ser abordada
como produção histórica, cujo enfrentamento supõe a unificação das classes
subalternas na superação do caráter episódico e desagregado de suas lutas", a
partir daquilo que eles têm em comum.
A autora ressalta ainda que essa realidade reflete a "consciência comum do
processo espoliativo que vivenciam, tanto do ponto de vista de perdas materiais
como culturais que dá legitimidade e impulsiona as lutas coletivas onde emergem
novos sujeitos sociais".
Todavia, do ponto de vista legal, existe a abertura para a representação dos
usuários no interior dos Conselhos, lócus da fala, da representação teórica, dada a
estrutura institucional e cartorial do Conselho, na prática, se verifica que esta fala
não tem ressonância. É o caso das conhecidas: "lutas surdas", conforme observou a
professora Marta Campos, durante sua aula ministrada no segundo semestre de
2011 em que discutiu a temática da Cidadania e a Desigualdade de Classes Sociais.
Nesse processo de luta, Sebastião compartilha as imagens do seu
documentário, Diário de um Carroceiro. Nesse trecho, ele faz a apresentação do
escritor:

[...] eu tinha a mania sempre de escrever, escrevia, escrever, ler,
rasgar e jogar fora, porque eu era muito crítico com meus textos.
Costumava escrever, rasgar e jogar fora. E eu estava escrevendo,
chegou um senhor e falou para mim: ―Pô, você é letrado!‖ Eu nunca
tinha ouvido esta palavra: letrado. Pô escreve uma carta pra mim aí,
para minha família. Eu comecei a escrever para ele. Sei lá se ele ia
mandar para família alguma, o cara estava todo "esculhambado" que
nem eu. Mas eu falei: Eu não posso duvidar dele. Se eu não posso
duvidar de mim, eu não posso duvidar dele! De repente, ele vai botar
isso aqui no correio para algum lugar... ―Se você é letrado, escreve
uma carta para o prefeito, escreve para o governador, para o
presidente, para ver se dá jeito para nós aí, porque está ruim, não
tem condição de viver deste jeito não! Eu quero ir embora para minha
casa, ninguém me dá a passagem. Você não que ir embora?‖ Eu
não! ―Mas você quer alguma coisa?‖ Eu quero casa! Então, escreve
uma carta para nós! E aí eu percebi, "p..."! Esse cara tá falando de
uma coisa que eu posso fazer116·... Então, eu passei a registrar as
116

Disponível em: <http://colunas.cbn.globoradio.globo.com/platb/miltonjung/2009/06/03/carta-abertaa-sra-secretaria-alda-marco-antonio/>.

159

coisas, muitas coisas eu anotava, eu catava bloco de nota fiscal, eu
usava o verso dele para eu escrever, numa boa, é coisa de
computador também, muita coisa eu registrava na cabeça. Não é que
eu não fazia parte ou não estava igual.... Eu estava até pior! Tinha
dias que eu estava maus, com fome de dia e de noite. Quando eu
estava angustiado, não queria comer, não estava nem aí... Tive
muita vontade de morrer uma época também, essa ponte de ferro ali,
quantas vezes eu parei ali, para me jogar lá de cima. Você imagina o
que é dormir de noite e dormir de dia, sem ter o que fazer, as
pessoas passando e te vendo? Aí, você lembra que já teve vizinho,
teve amigo, teve pai, teve mãe, teve casa... Eu nem sentava nas
cadeiras, porque, quando eu sentava, já não tinha ninguém, todo
mundo saia de perto. Eu estava muito sujo! (Sebastião. Pesquisa de
campo, 2013).

A arquitetura paulistana, cartão-postal e também símbolo de morte, da Selva
de Pedras. Depois de passar por atendimento médico ser tratado com dignidade,
inclusive lembrar que era um cidadão e tinha um nome, ele volta a sonhar.
Com o resgate do fiapo de esperança, Sebastião escreve crônicas, sua
inspiração é Machado de Assis. Em 2010, em uma de suas peças, que é um
monólogo intitulado: O Homem Sem País, faz a pergunta crucial: De que adianta
dizer cidade de origem, se você não tem para onde voltar? O que é territorializar?

[...] Aí eu fui conversando com o pessoal da rua, me falaram dos
albergues, eu nem sabia que tinha tanto albergue assim...e não tinha
mesmo, foi de uns anos para cá que criou. Aí, eu fui morar em um
albergue, de lá, eu me preparei e me internei para fazer a cirurgia.
No fim do mês de maio, eu estava fazendo a cirurgia, de março a
maio, foi um período muito ruim na minha vida, complicado!
(Sebastião. Pesquisa de campo, 2013).

De tudo o que tinha, o que restou foi a bandeira do Brasil. Sebastião conta
que ela, na rua, para ele foi cobertor, foi lençol, foi tudo! Diz:

[...] É o que eu trouxe de quando eu fui para o nada! As pessoas
falam: É uma capa de super-herói. Não é super-herói não! É uma
parte de minha vida. Ela se tornou simbólica, porque eu consegui
ajuntar pessoas. Porque é muito difícil a pessoa se aceitar como
morador de rua e declarar isso publicamente, mesmo para pesquisa
do governo. Hoje, tem uma parcela que assume isso, que tomou
orgulho e honra de dizer, tomou reconhecimento de sua situação e
briga por diretos e quer mudanças. Essa bandeira tem parte nisso
também, com o sem-teto identifica muito e com a população de rua
também. (Sebastião. Pesquisa de campo, 2013).
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Assim como o Operário em Construção, pela luta, ele cresceu alto e
profundo, largo e no coração e, como tudo que cresce, ele não cresceu em vão,
pois, além do que sabia, o operário adquiriu uma nova dimensão, a da poesia. O
"pássaro sem asas", toma nova direção. Aquele homem que queria se jogar de cima
da ponte de ferro, queria cair para fora da vida. Agora cai para dentro da vida,
empreende um novo voo.
Vendendo a revista Ocas, destinada a apoiar os moradores de rua, ele foi
para uma república, e de lá para a moradia provisória. Considera que, do acidente,
nasceu um novo homem. Assim como o pouso forçado na Holanda, ao qual Cida
Moura se refere, Sebastião também compara que, nos seus planos, ele jamais
sequer deitaria na rua para dormir ou para descansar, na calçada. Diz: Eu não me
permitia isso. Depois que eu passei para rua, dinheiro eu não tenho, mas amigos
companheiros e colegas.
Em seu depoimento gravado em 2007, Diário de um Carroceiro, essa é uma
peça que ele escreveu falando dessas situações todas. Considera que a única coisa
que ele guardou da rua foi o raciocínio, a inteligência, o que Deus lhe deu de melhor.
Acredita que sobreviveu por ser sonhador demais, por acreditar demais.
Surpreende–se com as manifestações de carinho que recebe. Conta que esteve em
Belo Horizonte/MG, eu estava em um simpósio de cidadania este ano, tinha gente
que queria tirar foto, pedir autógrafo. Como conta:

[...] Às vezes eu tenho imaginação, sei lá! Deve ter alguma coisa de
Deus comigo, que faz com que as pessoas me vejam de outro jeito
que eu não consegui me ver ainda... Pelo que a sociedade é que só
quer fazer amizade com quem tem dinheiro, com quem tem moto,
carro, com quem tem estudo, eu estou fora desses padrões todos.
Eu me comparo com os meus tempos de moleque que eu soltava
papagaio, soltava pipa, fazia meus brinquedos lá para brincar...
Estou brincando na vida e as brincadeiras estão dando certo, estou
sendo feliz com essa ciranda que a vida tem. (Sebastião. Pesquisa
de campo, 2013).

Esfera Pública Versus Cidadania

Fez parte dessa ciranda, construir um caminho para chegar ao Conselho.
Tião conta como descobriu passo a passo a trilha para reconstruir a cidadania. Entre
articulações com seu segmento, foi vencendo os obstáculos para chegar ao
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Conselho, elenca todas as etapas, principalmente transporte e alimentação. Lembra
que tinha Bom Prato, podia almoçar, mas faltava o recurso, era motivo de
desistência:

[...] Uma coisa que eu soube lá, logo de cara, quando eu entrei, é
que o usuário não ficava. Aí me mostraram, na ocasião lá, de
gestões anteriores, quantos ficaram e, quando chegou no final do
mandato, não tinha nenhum! Tanto que quando eu cheguei, só tinha
o Luiz! Ele me passou muito isso, os usuários não conseguem ir até
o final do mandato. Não conseguia mesmo! Não só o titular, como o
suplente! (Sebastião. Pesquisa de campo, 2013).

Tais afirmações corroboram com a análise empreendida pelos autores,
Mazzali e Cara, em 2007, quando ilustram os índices de participação dos usuários
no período de 2000 a 2003, sendo assim representados, respectivamente, no ano
2000, alcançou o percentual de 23,1%; em 2001, houve uma pequena evolução para
24,2%; em 2002, avançou para 37,1%; e, em 2003, para 52,4%. Embora seja
crescente a escala, esses percentuais revelam a precariedade do acesso, da
participação e permanência dos conselheiros usuários.
Nesse contexto, Sebastião traz importante contribuição, ao expor parte das
contingências que bloqueiam o acesso equânime dos usuários. Uma das ameaças
era, segundo ele, o desligamento. Para participar, dependia desse ―de acordo‖ da
Instituição do albergue. Em sua caminhada, esse era o pré-apoio para prosseguir,
de 2004 a 2006.
Cida Moura já havia identificado essa distorção. Desligamento é uma forma
de expulsão compulsória que o município adota na política de convênio para fazer
rodízio das vagas em albergues.
Em audiência pública realizada na Câmara Municipal de São Paulo, em
2007, os usuários questionam a então secretária da Assistência Social, Alda Marco
Antonio, sobre essa irregularidade. Sebastião é enfático: Se a pessoa não conseguiu
consertar a vida em 30 anos, como vai fazer isso em seis meses?
Outro usuário reforça a reivindicação: A gente está cansado de porta de
entrada. Tem porta de Febem, porta de cadeia, de cemitério e de albergue. A gente
quer é porta de saída.
Como já mencionado, essa demanda foi pauta do Conselho por força de
ação civil pública a partir dessa audiência.
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No seu segundo mandato (gestão 2006-2008), Sebastião afirma que
enfrentou problemas e, assim como seus companheiros das gestões anteriores, ele
também não conseguiu ir até o final.

[...] As coisas foram apertando muito, apertando bastante... Eu,
durante algum tempo, já estava até acostumado, dia de plenária, não
me preocupava em almoçar, à noite jantava no albergue. É... Mas, no
segundo mandato eu já não estava mais em albergue. E aí as
coisas... Eu estava em moradia provisória... As coisas foram ficando
mais complicadas para mim... Aí eu falei: não, agora eu tenho que
arrumar um trabalho, eu tenho que começar a cuidar de outras
partes, aí eu não consegui mais fazer parte do Conselho. Naquele
emprego convencional. Não tem como chegar em alguém que te
arruma um trabalho e dizer, dia tal, tem que sair porque tem plenária.
Você está louco! Aí não tem como. Parei. Saí. (Sebastião. Pesquisa
de campo, 2013).

Mercado com cidadania é uma combinação imperfeita. Esse é um dos
limites que o controle público ainda precisa enfrentar. O Sistema Nacional de
participação é uma promessa para equacionar essas limitações presentes na vida
dos Conselhos, de ordem material, estratégica e política.
Essas memórias fluem naturalmente: No primeiro mandato, eu fui feliz
porque estava também a Dona Cida lá. Lembra que mais gente, cita como exemplo
o pessoal da Abecal117, não conseguiu seguir o mandato deles.
Sua representação se ampliava para além do Conselho. Sebastião conta
que estava em sintonia além da população de rua, com o Movimento Sem–teto,
faziam resistência contra os despejos, dava apoio às crianças da ocupação, fazia
interlocução nas Secretarias, diz: A gente entrava e fazia ponte. Avalia: Foi um
período assim de representatividade bem válida.
Essas falas são ricas de potencialidades, apontam para os limites, mas
realçam as possibilidades de que o Conselho pode alcançar legitimidade se
realmente levar em conta a representatividade dos usuários e suas lutas.
Identifica-se esse conflito em torno dos limites da representação
institucionalizada

na

reflexão

sobre

a

relação

sociedade

civil

e

Estado

disponibilizada por Lavalle (2012), por ocasião do debate realizado no dia 4/9/2012,

117

A Abecal é uma Entidade Beneficente, sem fins lucrativos, que surgiu oficialmente em 2002, com o
objetivo de oferecer a possibilidade de um futuro melhor para pessoas em situação de risco e
vulnerabilidade social. Disponível em: <http://www.abecal.org.br/parceiros.php>. Acesso em 8 abr.
2013).
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durante a Roda de Conversa coordenada pela equipe do Núcleo de Estudos e
Movimentos Sociais (Nemos) da PUC–SP, destaca a questão dos atores sociais e
as contingências existentes sobre a vida desses cidadãos quando pretende
participar.
O referido pesquisador identifica a sociedade civil como detentora do
"domínio de agência", significado atribuído aos espaços institucionalmente
regulados. Segundo sua afirmação, essa categoria "domínio de agência", destina–se
à política pública, e está voltada para o interesse de grupos.
Um dos elementos centrais dessa categoria é a característica que permeia
os espaços de participação dos Conselhos, considerando as tensões que
desembocam na fragmentação da sociedade civil. O controle público implica
distinção, se considerarmos que esses canais produzem atores de participação e
legitimação do interesse particular.
Sebastião traduz bastante bem o grau de tensão que essa relação produz
em virtude de suas prerrogativas conselhistas, as dificuldades impostas ao
segmento. Ele diz: Essa desqualificação legitimava esses acontecimentos, mas
havia exceção:
[...] Às vezes em plenária... no Comas, eu estava mais tranquilo,
nesse sentido que eu tinha um time ali. Tinha ligação com os
trabalhadores também, que acabava nos apoiando de alguma forma.
Mas isso não é uma qualidade de todos os Conselhos, nem todos os
lugares, nem todos os mandatos. Isso é isso, é fato. (Sebastião.
Pesquisa de campo, 2013).

A magnitude desse desafio é abordada no âmbito da análise de Yazbek
(2009), momento em que a autora identifica a urgência de articulação das classes
subalternas para o enfrentamento desse aspecto da questão social como condição
imprescindível para fazer a travessia em direção ao mundo público dos direitos e da
cidadania. Transparece a emergência da articulação dos trabalhadores e usuários
para acelerar esse processo, sobretudo porque a experiência nos mostra que o
cidadão usuário é um trabalhador com seus direitos negados.
Ainda nessa trilha, as contribuições da obra Esfera Pública e Conselhos de
Assistência

Social: Caminhos da

Construção

Democrática

permitem fazer

retrospectivas e observar quanto os desafios apontados estão superados ou em
curso enquanto possibilidades. A autora traz ainda o enfoque sobre a supremacia do

164

direito privado em relação ao direito público, condição esta que não possibilita
visibilidade aos cidadãos ao longo de toda a trajetória política do País. (RAICHELIS,
2011).
O aspecto da presença dos usuários e sua participação precária enquanto
conselheiros, revela–se como uma das

expressões da questão social, corroendo

as bases da democracia participativa. Essa relação é identificada por Feltran (2006,
p.376) como uma corrente que privilegia o espaço privado, dominado pela ―técnica
e pela gestão‖. Essa estratégia é destinada a desativar a política participativa.
Todavia, com a atuação no Conselho, assim como Cida Moura e Renato
Sena, Sebastião acredita que muita coisa mudou. Cita o exemplo da época em que
entrou para o Conselho e enumera os fatos relevantes:

[...] Os albergues estavam uma coisa que dava até medo de entrar!
Era muito malcuidado! Houve essas mudanças... Frente de trabalho
passava pelo Conselho... Mesmo sendo Secretaria de Trabalho,
passava pelo Conselho e aí discutia... Teve operação trabalho, muita
coisa teve lá! Uma das maiores conquistas, que o pessoal até hoje
não sabe, foi a dos agentes de saúde. Eles falam: é do SUS, é do
SUS... Mas os primeiros 11? A demanda para aprovação de custo, o
salário deles, foi votada no Conselho! E quando eles estava
discutindo lá, se acabavam os 11, ou não? Foi pelo contrário, a gente
lutou lá foi pela ampliação. Eles passaram foi pra vinte e poucos,
trinta e poucos a mais. Isso foi discutido lá... Foi votado lá... Teve
muitas idas e vindas, a gente defendendo que aquilo era importante
para a população de rua. Hoje... Eles estão bem firme, o PSF. Sabe
o que é o PSF? Saúde da Família! Então, hoje, eles não sabem, os
que estão na rua, não sabem... Nem, neeeem imagina que teve
usuário no Conselho e que lutou para que esses agentes existissem
também. Incluídos no quadro, porque os agentes da família é bom,
eles vão nas casas também. Mas os moradores de rua, não estão
nas casas, não tem como ter atendimento. Esses agentes de saúde
da população de rua, estão nos postos de saúde... Eles vão nos
espaços, eles vão na rua, eles acabam abrindo ponte para que as
pessoas consigam ser atendidas. Antes morria gente para caramba!
(Sebastião. Pesquisa de campo, 2013).

A partir da atuação do Comas, ele elenca as conquistas importantes na área
da saúde, da assistência social e habitação. Dentre elas, destaca o Bolsa Aluguel,
mudou o nome para

"parceria social", enfim, passou a existir.

Os programas

substituem as políticas públicas, obedece à lógica do mercado e são usados como
peça de marketing de cada governo, alteram o "rótulo", mas não muda a essência.
Sebastião reitera todas as limitações que esse programa Bolsa Aluguel carrega em
si, e já foram destacados por Cida Moura e Renato Sena.
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Reitera as constatações de Renato Sena, que falou exaustivamente sobre a
lei política municipal, a Aldaíza tinha criado em 97 a Lei 12.316 e depois o Decreto
40.232.
Acredita que, por essa lei, o morador de rua conseguiria ou deveria passar
por atendimento até ter uma saída definitiva da rua. Mas sustenta que não tem
quem cumpra essa lei de jeito nenhum! Afirma que a maioria, a pessoa sai do
albergue para a rua mesmo! No seu entendimento, o cumprimento dessa lei seria a
intersetorialidade das políticas. Diz: É tudo, tudo, tudo...
Observa-se que essa é a principal esperança que nutre cada passo desses
cidadãos.
Assim Sebastião define Cidadania: É o cara recuperando a vida de volta! Ter
independência! Sobreviver, conseguir viver por conta própria, mas conseguir só
viver!
A questão que se apresenta é muito clara. A lógica da proteção está
invertida. Ela opera dentro da lógica do mercado. Na realidade, seria necessário
uma intervenção pública na direção de garantir às pessoas em situações mais
frágeis, um máximo de proteção:
[...] O período da rua é luta forte com a cabeça! O que mais briga,
quando a gente está morando na rua, o particular de cada um é a
cabeça! E a mente de todo mundo não é igual. Tem gente que perde.
Tem gente que consegue ser mais forte. Tem gente que perde para o
álcool, tem gente que perde para a droga, tem gente que perde para
a loucura. Tem gente que perde para a desesperança, medo. Tem
gente que perde para a ... perspectiva! Talvez eu não conseguisse
mudar mais! Existe um período de tempo para que isso funcione.
Depois, com o tempo isso acaba! É o pessoal que mais consegue
lutar e está mais unido, realmente é o pessoal da rua. O pessoal sem
teto! (Sebastião. Pesquisa de campo, 2013).

Sebastião identifica a dinâmica da correlação de forças no interior do
Conselho em relação ao seu segmento:

[...] Voto maioria, é voto vencedor. Voto minoria é voto vencido! Aí
está três contra nove, seis... Se não tiver interesse comum, o usuário
vai perder lá, vai perder! Democraticamente, vai perder... Foi voto
vencido, foi votado. Já perdeu. A democracia hoje é... Se for
comparar com a ditadura, é só pra você ter a liberdade de falar o que
quer. Ir para a onde quer, só isso, só! Só isso! Agora... Entre você
falar e propor... Entre o que vai propor e o que vai ser encaminhado e
implantado, aí tem uma distância. E..., está andando em círculo. A
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sociedade a maioria, anda assim... Chega, volta atrás, volta atrás...
Não consegue completar a volta! (Sebastião. Pesquisa de campo,
2013).

Os conflitos são muitos. Ele observa que o pessoal que tem o poder de
acionar por telefone e mobilizar uma plenária e encaminhar da forma que lhe
convém.
No fio da navalha, o instrumento de direito pode se transformar em arma de
opressão, como conta Sebastião:

[...] As entidades não estão preparadas para respaldar conselheiros,
não tem reconhecimento. Inclusive, o que acontece com a maioria
dos conselheiros que sai para o Conselho de monitoramento. Assim
que ele é eleito, ele é desligado! Ele é desligado, posto para a rua!
Elege no sábado, na segunda, o cara já está morando embaixo da
ponte! O que ele vai falar lá? O que vai dizer? O que está
reivindicando? É mais lá... O próprio governo também! Ele se
incomoda muito com a presença do usuário... Todo mundo se
incomoda! (Sebastião. Pesquisa de campo, 2013).

Gente amordaçada. A mesma constatação identificada por Anderson: Tudo
não pode... Uma hora explode. Puxa vida! Não pode nada? Está construindo o que
então? Então as pessoas começam a explodir desse tipo. Conta o que ouviu de
alguém que, segundo ele, falou assim:
[...] Você é um tonto! Todo conselheiro é tonto! Porque o deputado
ganha, vereador ganha, ministro ganha, senador ganha... E vocês
trabalham para legitimar a presença deles na plenária! De repente,
tem uma conferência, uma plenária, um negócio, e está lá o
deputado, está lá, não sei de que governo...
Essa memória suscita muita exaltação e indignação, é carregada de
sofrimento:
Toda hora que ele ficar lá, tem hora extra! E vocês estão lá de graça!
Passando fome, passando frio... Depois, cada um vai para o seu
lugar. E você tem que ter autorização para voltar para o albergue,
tem que ter autorização para exceder horário... Ter autorização para
uma série de outras coisas... E todo mundo está se beneficiando, só
vocês e que estão, estão... É... Enfeitando presépio! Mas a gente não
tinha essa consciência. (Sebastião. Pesquisa de campo, 2013).

A participação, nesse caso, é vista e sentida pelo cidadão como mero
partícipe, reduzido à presença simbólica, um deslizamento perigoso que desativa o
sentido político dessa atividade, tornando–se apenas legitimadora das decisões já
tomadas pelas ―autoridades‖. Sebastião continua buscando formas para resistir,
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procurou chamar a atenção. Mas garante que é difícil! Conta que, para ser ouvido,
passou a utilizar da quebra de protocolo. Lembra do começo do mandato, inclusive,
não só pelo Comas, dos plenários do Fórum da População de Rua. Diz:

[...] Nós tivemos que fazer muito disso, em muitas ocasiões, para ir
abrindo para ter voz! Que não tinha. Principalmente, palestra, os
palestrantes falavam horas e horas e horas e não abriam para a
gente falar. Porque o Conselheiro, chega um ponto que ele não
aguenta! Quando eu cheguei na reunião e apresentei para a
assistente social, minha ficha de inscrição como candidato ao
conselho? Foi um choque, inclusive para entidade. Até porque não
era divulgado para usuário! Os plenários... Essas coisas era muito
escondido! A gente começava... Mas era escondido. Não era para
comparecer, não era para a gente ir... (Sebastião. Pesquisa de
campo, 2013).

Sebastião contesta a retórica do Conselho, recorre ao lema: Faça o que eu
falo, mas não faça o que eu faço! Então, observa que em alguns momentos ele
percebia isso: A fala contempla totalmente o usuário, mas o fazer não!
Como se pode observar no desenvolvimento histórico de nossa sociedade,
concordando com Carvalho (1992), o pedagogo do governo tem que ser o cidadão.
Não há outra solução, a não ser grande inventividade por parte dos cidadãos em
desenvolver o maior número possível de mecanismos que façam com que o governo
aprenda.
Faz–se necessário, portanto, construir novos significados, a partir da
mediação com a educação, viabilizando assim a otimização das práticas
participativas e educativas em todos os níveis forjando a formação de cidadãos
autônomos e críticos. É possível que esse exercício promova a compreensão da
realidade, bem como o modo de decidir e intervir sobre a mesma, ou seja, a
pedagogia da esfera pública no lugar de afirmação da cidadania118.
A participação da sociedade civil na gestão pública introduz uma mudança
qualitativa na medida em que incorpora outros níveis de poder, além do Estado.
Essa condição configura-se como um direito ao autodesenvolvimento, que pode ser
alcançado numa sociedade participativa, contribuindo para a formação de uma
cidadania qualificada. Todavia, a constatação de que a correlação de forças
118

Para Faleiros(2010), é importante considerar que, na Grécia antiga, a cidadania ficou registrada
como uma instituição simbólica. Todavia, na contemporaneidade, a questão do estabelecimento de
direitos iguais em uma sociedade desigual, onde se articula sociedade civil e sociedade política na
busca da construção de consensos entre interesses particulares e gerais, revela-se a teoria da
cidadania.
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existente no País é de fato uma forte concentração de domínio e de caráter
conservador, nas três instâncias de governo.
Em sua obra Cidade em Pedaços, publicada em 2001, Sposati define a
capital de São Paulo como uma "cidade ricamente pobre e pobremente rica". A
autora justifica tal definição exatamente pela "desigualdade de condições de vida
entre seus pedaços". Ressalta que o território da cidade de São Paulo é marcado
pela convivência entre a "vulnerabilidade e a violência". Qualquer que seja o ponto
de vista do controle público, é a ausência de democracia.
Nessa medida, o processo de construção da cidadania é marcado por
paradoxos em que se explicitam três dinâmicas concomitantes: o reconhecimento e
a construção das identidades dos distintos sujeitos sociais envolvidos; o contexto da
inclusão das necessidades expressas pelos distintos sujeitos sociais; e a definição
de novas agendas de gestão. Esses aspectos referem-se, notadamente, quanto à
extensão dos bens a amplos setores da população, à universalidade e equidade 119.
A esse respeito, Sebastião observa que, dentro do conselho, tinha muito
doutorado, tinha muita coisa, tinha mestrado,

muita gente com formação

universitária. Ele diz: Eu gostava dos que não utilizavam a linguagem acadêmica.
Tem muita linguagem acadêmica que é plausível para quem é do meio. Considera
que, em virtude da sua legitimação no Fórum da População de Rua, e do FAS, por
estar muito respaldado, passou a discutir voz e vez! Voz nós já temos, falta vez! É o
embate do presente e futuro.
Ele acredita que, no Conselho, conseguia garantir ou acompanhar a
continuidade dos projetos, de serviços, quando havia ameaça de interrupção.
Revela: Mas isso era importante, fazia parte da nossa estratégia: Resistência.
Lembra:

[...] O pessoal, que se percebe que é um conselheiro, por exemplo,
que é to–tal–men–te matuto, perdido em tudo, aí... Vira "terra de
cego". Depois que houve aquelas mortes dos moradores de rua, os
fóruns já existiam, mas ele impactuou na mo–bi–li–za–ção. É tanto

119

Equidade: é o reconhecimento e a efetivação, com igualdade, dos direitos da população, sem
restringir o acesso a eles e nem estigmatizar as diferenças que conformam os diversos segmentos
que a compõem. Assim, é entendida como possibilidade das diferenças a serem manifestadas e
respeitadas, sem discriminação, condição que favorece o combate das práticas de subordinação ou
de preconceito em relação às diferenças de gênero, políticas, etnias, religião, cultura etc. (SPOSATI,
1991) (Dicionário de termos técnicos da Assistência Social / Prefeitura Municipal. Secretaria Adjunta
de Assistência Social. Belo Horizonte: Ascom, 2007).

169

que o Movimento veio nascendo depois disso. (Sebastião. Pesquisa
de Campo, 2013).

Observa que esse comportamento depende também de quem está no
governo. Tudo isso influencia. Esse complexo processo de disparidade pode ser
identificado na fala de Yazbek (2009, p. 155) quando diz:

[...] Na sociedade capitalista, os segmentos subalternizados e
excluídos são privados não apenas do consumo de mercadorias e da
riqueza social, mas também
muitas vezes, do conhecimento
necessário para compreender a sociedade em que vivem e as
circunstâncias em que se encontram.

Nesse caso, as ações corporativas podem influenciar os rumos do Conselho
e revelar mais ou menos avanços: Sebastião fala de disposição de luta: Tudo que a
sociedade civil e os movimentos estava fazendo parte, eu ia nesses espaços. Para a
gente ter força juntos! Quando a pessoa está jogada no tempo? Lembra que
conheceu as loucuras da vida. Sebastião fala sobre a Conferência Nacional da
Assistência Social de 2009, foi um desabafo muito forte: O que eu faria ali? Ia
embora, não pretendia voltar, porque, embora representante de usuário, eu fiquei
como um boneco lá pela mesa! Autoridades lá, falando para cá, para cá... Saudação
disso, saudação daquilo.
Relata o episódio da Operação Fariseu120, desencadeada pela Polícia
Federal, na qual os Conselheiros da Sociedade Civil do CNAS foram presos e
humilhados, inclusive um representante de usuário, embora Sebastião não o
considere como legítimo. Afirma que não conseguiu ver a fala de usuário ali! Que
ele foi totalmente governo. Diz: E aí, encerrou a abertura! Não deu para falar, nem
120

A Procuradoria Regional da União da 1ª Região ajuizou duas ações de Improbidade
Administrativa, com pedido de indisponibilidade de bens e valores, contra duas supostas entidades
beneficentes de assistência social, e também contra vários ex-conselheiros do Conselho Nacional de
Assistência Social (CNAS). As ações, ajuizadas pela Coordenação de Atuação Proativa e de Defesa
da Probidade Administrativa da PRU1, são referentes a uma parcela dos fatos apurados através de
investigações realizadas pelo Departamento de Polícia Federal na denominada Operação Fariseu.
Foi acompanhada pelo Ministério Público Federal (MPF), com o objetivo de apurar concessões
fraudulentas, fornecidas pelo Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), de Certificados de
Entidades Beneficentes de Assistência Social (Cebas) ou CEAS. As investigações, que contaram,
inclusive, com a realização de interceptações telefônicas dos investigados - autorizadas pelo Poder
Judiciário -, demonstraram a existência de uma suposta organização criminosa voltada para a prática
de vários ilícitos (corrupção ativa e passiva, advocacia administrativa e quadrilha ou bando) e atos de
improbidade administrativa no âmbito do CNAS. Penalidades previstas na Lei n. 8.429/1992, Lei de
Improbidade Administrativa. Referência: ações n. 48587-24.2010.4.01.3400 e 4873887.2010.4.01.3400. Data da publicação: 19/10/2010.
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boa noite! Foi só para ser aplaudido e sair na foto! Conta que explodiu, fez uma
carta, de lá de Brasília publicou em seu blog – Tião.Blog.net e levou também na
plenária.121Comenta:

[...] Os conselheiros que vem hoje, que seguem lá, eles nem
lembram! Nem tocam no assunto! Mas teve um... Teve, teve essa
briga boa. Teve uma luta para que isso acontecesse. Alguém teve
que dar a cara a tapa, lá. Até nos movimentos, estão muito bem
respaldados, até pela Secretaria Nacional de Direitos Humanos. Mas
eu não tive nada disso, não. Foi tudo na raça mesmo! Hoje eles não
lembram da gente. O certo seria nos trazer de volta. Foi um caminho
que trilhamos juntos. E ter essas ajudas, essas coisas que eles têm
hoje. Mas eles mantêm distante, ainda. É... É o Brasil já é cultuado
para ser sem memória. E quando entra dinheiro e poder, aí é que a
"m" piora. Eu vejo muitos Direitos Humanos hoje, muito em cima do
caos. (Sebastião. Pesquisa de Campo, 2013).

Sebastião aponta que Direitos Humanos é a pessoa que tenha condições de
morar ou de comer ou condições de criar os filhos!
As conjunturas políticas em que ocorram mudanças de gestão tanto no
Conselho quanto nos governos, pode trazer avanços ou retrocessos. Como lembra
Sebastião:

Curiosamente, em ano de eleição é que os movimentos voltam a ser
muito respaldados, por sindicatos, militantes, estudantes e até
órgãos de defesa. CPIs, falta de resolutividade nas deliberações das
conferências. Como experiência minha, em São Paulo, Conselho
nada mais foi do que um braço do governo. A sociedade não tem
porque apoiar ou deixar de apoiar? E nem vê! Como o orçamento
participativo? Destituiu, acabou e pronto! Ninguém pode fazer muita
coisa.

Assinala o afastamento entre as lideranças com os movimentos e suas
bases. Não se sente representado quando as decisões, segundo ele, são tomadas
quase todas lá em Brasília. Diz: Vão para Brasília, vão para Brasília, vão para
Brasília, vão para Brasília! Mas e a base? Cadê o povão? Estão lutando por nós? O
que ele falou lá? Sebastião elenca todos os perigos que o Conselho incorre em sua
dinâmica representativa, sobretudo a relação vertical, seletiva e clientelista. Como
diz:
121

Sem voz e sem vez - Trecho de carta escrita e lida por Sebastião Nicomedes, na VI Conferência
Nacional
de
Assistência
Social
representando
os
usuários.
Disponível
em:
<
o
http://www.rederua.org.br/trecheiros/2007/161.pdf>. Acesso em: 1 jul. 2013)
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[...] Se eles ficarem deliberando lá, de cima para baixo, de cima para
baixo, de cima para baixo. Inverter o papel, aqui em baixo pode não
aceitar? Isso pode fazer com que acabe mesmo. O mau uso que os
prefeitos fazem dos Conselhos. Junta 20 mil pessoas, 15 mil pessoas
em marcha lá, na Secretaria da Habitação, ou do Trabalho para a
prefeitura. Chega lá, aquele povo todo esperando uma resposta. E o
que faz o governo? Ah! Vamos pegar representante do Conselheiro,
quem representa Conselheiro aí? Sobe o pessoal lá e taca três horas
de reunião, deixa o pessoal lá fora. O pessoal vai embora,
desmobiliza, isso também é um mau uso do Conselho! (Sebastião.
Pesquisa de Campo, 2013).

Na sua compreensão, o Conselho deve fazer com que o povo tenha acesso
às pautas dessa cidade. Vigilante, Sebastião, uma pessoa que lutou, que contribuiu
para a construção da Política da Assistência Social em São Paulo, dirige atenção à
comunidade acadêmica, aos usuários, trabalhadores e conselheiros. Destaca como
ponto principal a transparência e publicação do processo eleitoral do Conselho.
Introspectivo, diz: Nesse processo de eleição, embora haja medo de quem
detém a roda! ressalta a importância de ampla divulgação.
Defende que o Conselho deve mostrar que veio como Política de
fiscalização, considerando que ele tem o poder. Contudo, ressalta: O Conselho não
fiscaliza coisa nenhuma!

[...] Você vê que muitos serviços fecham ou muitos serviços abrem,
ou deixam de acontecer bem, porque não existe uma fiscalização
sobre eles. Avaliação da qualidade dos serviços, serviços prestados,
do recurso que é repassado, como é que utilizado? Que resultados
que dá ou não? Você deveria ter, exercer mais sua função, mas não
consegue! Equipe técnica, você não consegue, é muito pequeno,
tudo é... O quadro é muito pequeno. Ele não é só consultivo, é
deliberativo, então, é fazer valer isso! (Sebastião. Pesquisa de
Campo, 2013).

As ações do Conselho ainda são tímidas diante da dimensão das demandas
presentes na cidade. Ele ainda não exerce o seu protagonismo. Sebastião acredita
que pelos atropelos porque passam, o Conselho deveria tomar a frente, tomar
partido e se posicionar. Observa: O que a gente vê, muitas vezes, o Conselho não
se posicionar. Sebastião faz uma pausa, fica em silêncio, pensa por um instante e
diz: Seria importante ter indicador de desempenho! Não existe essa construção.
Questiona, dizendo:
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[...] Até quando se discute, por exemplo, um tema comum na cidade:
Distribuir comida nas praças públicas é certo? É errado? Isso é bom,
é ruim? Motiva as pessoas a ficar morando na rua, ou não? O
Conselho que tinha que ter uma visão disso. Porque que isso
acontece? Porque que os serviços não dão conta de atender a essas
pessoas. E como é que faz para atender essas pessoas aí? Isso é de
competência do Conselho! Você não vê posicionamento do
Conselho, não! É o padre, é o empresário, é o político, não sei
quem? É o promotor, é alguém que está... Mas você não vê
posicionamento do Conselho! E que deveria se posicionar! Tudo isso
faz parte. É a defesa da política pública. (Sebastião. Pesquisa de
Campo, 2013).

Trata-se de omissão grave em relação aos usuários da assistência social.
No Comas, esse ―silêncio‖ reforça a necessidade de mais legitimidade nessa
representação; há uma demanda para que o Conselho possa se aproximar das
necessidades dos usuários e apresentar uma resposta válida.
Como parte de suas memórias, considera a implantação do Suas uma
importante conquista. Ele fala com orgulho: Foi do nosso período. Foi uma das lutas
da gente lá atrás para votar. Destaca, porém, que ele está em processo de
consolidação, tem sua tentativa de acertar e ser universal. Observa:

[...] O fato de ter Cras e Creas, está como porta de entrada para o
usuário? É alguma coisa. Se viabiliza mesmo, é alguma coisa. É um
caminho. Você não sabia antes a quem chegar, a quem dirigir.
Agora, você tem algumas referências. Vai por ali, vai dar para iniciar
o processo. Quem é que achava que um morador de rua ia se
organizar e ia lutar por isso aí? Então, para eles, é um negócio
inconcebível! Assusta qualquer um! Ou todo mundo. E aí... A falta de
apoio vem para isso mesmo. Quanto mais dificultar essa
organização, melhor. Isso vai mudando à medida que eles vão vendo
para que serve se organizar. Mas isso leva tempo, leva chão!
(Sebastião. Pesquisa de Campo, 2013).

Nesse caso, observa-se que os efeitos das ações geradas a partir dos
processos participativos lentamente vão se instituindo e se fazem sentir,
principalmente na regulação dos serviços, garantindo o acesso aos direitos como
política pública.
Contudo, a dicotomia entre atraso e modernidade, já mencionados por
Kowarick (2012), para tratar da questão urbana, é fenômeno que também marca o
campo do ativismo das ONGs. Observa-se, nesse caso, a ampliação da
desresponsabilização do estado na presença do terceiro setor. Essa é a trama em
que o modelo neoliberal ocupa o espaço denominado Parceria Público-Privada
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(PPP). Seu discurso e prática passam a embasar e reformular as formas de
associativismo da sociedade civil.
Sebastião enfatiza esse aspecto e

reitera quanto é relevante o controle

público e a implementação do Suas. Ele diz:

[...] Eu acho que hoje também, os termos ONG, ele não é válido
mais. Como, não governamental? Toda organização hoje é
governamental. Se você analisar que para todas as organização
sobreviver, ela tem que ter algum convênio? Algum subsídio de
governo? Então, não governamental não existe mais! Não
governamental é uma Greenpeace da vida, vai! Os ativistas. Nem
eles mais! Nem a UNE, hoje. Nem movimento estudantil, nem nada
mais. Tudo hoje é governamental, de alguma forma. O capitalismo
entrou. Tem que ter verba, tem que ter verba, tem que ter verba,
verba... Projeto, recurso, convênio e aí, que não é de todo ruim, não
é de todo errado. Mas aí é que entra a questão do para que, porque
e como é usado? E o Brasil, hoje, não consegue sobreviver sem as
ONGs. O mundo não consegue mais. Com essa crise mundial aí,
Não é todo mundo que trabalha para a assistência social, que o
serviço dele é de assistência. (Sebastião. Pesquisa de Campo,
2013).

Na esfera pública, esse cidadão está atento aos acontecimentos, enquanto
luta para defender sua própria dignidade, lembra que teve momentos difíceis de
quase voltar para trás. Esteve sufocado! Nesse caso, cabe a pergunta se a ordem
legal é suficiente para garantir a cidadania.

Nota-se quanto devastador é esse

compasso da ordem econômica descolada da ordem social. Sebastião conta seu
drama:

[...] É água, é luz, é isso é aquilo! Imposto disso, imposto daquilo...
Eu falei: Nossa, nossa! Eu só pago, só pago, só pago! E não tem
recurso de onde vem e só pago! E esse período de adaptação, é
complicado! Eu dormia na rua, isolado, sozinho. Mas com uma
transiçãaaaao de pessoas, de amigos. Agora, eu tenho que me
acostumar com uma casa sozinho. Tudo são etapas. Eu fiquei
pensando, mas se eu colocasse mais pessoas aqui? Aí, ia virar um
albergue! E aí... não precisava ter o bolsa aluguel! Colocar seis numa
casa? E que rumo que eu vou tomar na minha vida daqui para
frente? Eu falei, pô! Eu não vou poder viver eternamente como
oficineiro. E nem vou poder viver eternamente como morador de rua.
Então, eu... que rumo eu dou na minha vida agora? Das contas, das
dívidas, eu já passei, já superei. Eu estou num outro passo da vida,
que é como é que eu vou pertencer a esse bairro que eu moro
agora? Como é que vou me entrosar com as coisas que acontecem
na região? Como é que eu vou tocar minha vida para frente? Eu vou
ter carro? O violão já é um passo. Eu quero ir tomando outros
caminhos, assim... Já comecei a fazer curso, já comecei a fazer
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curso aqui no bairro para poder me entrosar. Eu fui no ateliê. Esse
quadro (Cristo Redentor) fui eu que pintei. Então eu já estou no
ateliê de pintura, estou no outro ateliê de artesanato em geral. Eu
tenho que ir tentando... Eu tenho que, aos poucos, ir me
desapegando... Porque eu não sou mais do Parque Dom Pedro, eu
não sou mais da Praça da Sé. Eu nãoooo sei quantos anos mais eu
tenho de vida, mas eu vou ter que viver essa vida. (Sebastião.
Pesquisa de Campo, 2013).

Nesse contexto, identifica-se a característica da denominada "política lunar"
à qual Sposati (2009) se refere ao destacar o lugar que a assistência social ocupa
por sua permanência no campo da concepção liberal da proteção social, que a
coloca como responsabilidade individual. Nessa perspectiva, a proteção social fica
diretamente relacionada a um resultado da política de trabalho, ou melhor, de
emprego e renda.
Dessa saga, escreveu um livro:

Marvadas. São crônicas. Conta que

algumas coisas escreveu, morando na Praça da Sé. Lembra que hoje não tem mais
a mesma facilidade de escrever e que seu livro foi feito com capa de papelão,
reciclado. Sebastião é eclético. Animado, depois do almoço que preparamos juntos,
tomamos sorvete, ele disponibilizou seu violão, tocou pandeiro, escolhemos e
cantamos Pescador de Ilusões, de Gabriel o Pensador. Apresentou suas
preciosidades, dentre elas, uma séria, que se chama: Nomes da rua. Diz: São ex–
moradores de rua, tem a Esmeralda122, tem uma pá de gente!
Sugere às pessoas que falam que são formadores de opinião, para começar
a olhar um pouco para essa questão que fala da rua. Pergunta: Como é que se faz
para mudar isso? Sua poesia dá uma pista:

Dignidade ou Nada!
A rua tem fases, a rua tem faces política de
heterogeneidade.
Se chega à rua por vários motivos, se cai e se
levanta em proporção desigual...
(Sebastião. Marvadas)

122

Personagem e protagonista do livro:"Esmeralda, porque não dancei".
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3.5 É Impossível Deter a Primavera...

No dia 11 de novembro do ano de 1975, em São Paulo, nasce o destacado
protagonista Anderson Lopes de Miranda. Com sua trajetória, conhecemos também
um pouco da que caracteriza a cidade de São Paulo.123 Caminhamos juntos,
seguimos do Viaduto Jacareí, 100, onde está localizada a Câmara Municipal de São
Paulo, depois de participarmos do seminário NOB/Suas, promovido pelo FAS, no dia
16 de maio de 2013.
Atravessamos a ponte da bandeira, continuamos na toada pelo Vale do
Anhangabaú, no coração de São Paulo. Ele contava sua história: Eu sou paulistano
da gema! Eu sou nascido aqui. Nasci num hospital de mãe solteira que tem lá na
Vila Mariana, lá na Santa Cruz. Pergunto: Amparo Maternal? É o Amparo Maternal!!!
Eu sou nascido lá! Então, a minha história começa aí mesmo:

[...] A minha mãe era empregada doméstica. Eu sei porque eu estive
descobrindo minha gênese, minha história. Ela trabalhava numa
casa, meu pai era juiz, fugiu do casamento, teve relacionamento com
a minha mãe e engravidou-a. Ele ia me visitar, levava os filhos, a
esposa, dizia que era meu padrinho, não podia dizer que era meu
pai. Então, papai era juiz da comarca da Vara de Itapecerica da
Serra, da Vara da Infância e Juventude. Olha que contraditório isso.
Então, eu fiz toda a pesquisa genealógica, eu fiz a pesquisa
completa! Eu tinha um tio, que meu pai mandou que ele ficasse lá
em Juquitiba. Pagava casa e tudo para meu tio ficar me cuidando. Só
que meu tio tomava umas cachaças. Aí meu tio chegava lá no
orfanato e começava a falar a história... Então, foi meu tio que me
relatou a história, como tudo aconteceu: quem era meu pai, minha
mãe. Eu fui abandonado criancinha, com três meses de nascido. Eu
sou órfão de pai e mãe. (Anderson. Pesquisa de campo, 2013).

São, São Paulo meu amor...

A história da cidade anda junto com ele. Ele diz: Andamos juntos! Juntinhos!
Esse berço, onde nasceu o menino Anderson, e onde faz sua trajetória, plena de
resistências cotidianas, em forma de enfrentamento, como relata:
123

Antiga povoação de São Paulo de Piratininga, fundada pelos padres jesuítas em 25/1/1554 foi
elevada à categoria de vila com a denominação de São Paulo, pelo Floral de 5/9/1558, ato que
transferiu a sede da vila de Santo André para a povoação de São Paulo. Instalado em junho de 1560.
Elevado à cabeça de Capitania por provisão de 22/3/1681. Instalada nessa categoria em 1683.
Elevado à condição de cidade com a denominação de São Paulo, pela Carta Régia de 11/6/1711.
Instalado nesta última categoria em 3/4/1712.
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[...] eu já, desde bebê, já comecei a viver na Assistência e na luta!
Não sou ex-morador de rua porque eu não quero voltar para a rua,
eu tenho tra-je-tó-ria de rua... Eu não quero mais voltar para a rua
não! Trajetória, vinte anos de rua, participei do Conselho de
Monitoramento. Não fui conselheiro no Comas, mas sempre muito
ativo, participando das reuniões do Comas e vendo as dificuldades.
(Anderson. Pesquisa de Campo, 2013).

Essa narrativa demonstra a dimensão das experiências sociais dos sujeitos,
assim como

de suas interpretações da realidade vivenciada, rica de meandros

invisíveis e desvalorizados nos espaços públicos.

[...] eu sou Conselheiro Nacional de Assistência Social, todo
conselheiro que vai a Brasília, tem uma ajuda de custo, seja ele
quem for... Mas a níveis estadual e municipal, há dificuldade dos
usuários, eu vejo muito esta dificuldade de não ter transporte,
alimentação, de não ter estrutura também! As atas não chegam às
pessoas, não sabem o que é LDO, PPA, as siglas, do que se
trabalha, então há essa dificuldade de quando você luta pela
democracia Se coloca o usuário lá, mas não há uma estrutura
jurídica para ele entender... Para nós, é fundamental e importante
isto! Hoje, eu tenho, depois de participar muito do Comas, do
Conselho de Monitoramento, do FAS e do Fórum da População de
Rua, então eu tenho subsídio de debater. (Anderson. Pesquisa de
campo, 2013).

A participação revela-se um celeiro de experimentação e fortalecimento do
controle público. Na instituição, conta que teve todo apoio e assistência, estudou em
escola pública até a sétima série, fazia reforço escolar no abrigo, onde tinha
atividades lúdicas, artísticas e formação humana, roda de conversa. E com muito
entusiasmo, diz: tinha até a possibilidade de trabalho!
Ele fala sobre o processo de saída que ocorreu aos 13 anos, porque em
Juquitiba não tinha trabalho, os adolescentes tinham que vir para São Paulo.
Ficavam numa república, até os 18 anos, para estudar e trabalhar. E destaca:

[...] Mas eu já era rebelde! Então eu rompi, eu briguei, por que... Mas
eles tinham um processo assim de querer tomar o dinheiro que você
ganhava. Eu não concordei. Aí me tiraram lá e me deram alforria
com 14 anos. Não tinha para onde ir, fui colocado em uma pensão.
Fui trabalhar, depois fui assaltado e fui para a rua! Não quis saber
mais de pedir ajuda ao orfanato para mais nada. Aí eu fui para a rua.
Eu fui para a Bahia, estudei lá, mas eu sempre fui muito preguiçoso.
Hoje eu sou o que sou graças à minha formação dentro do orfanato!
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É uma instituição filantrópica social. (Anderson. Pesquisa de Campo,
2013).

Muitas Vezes, o que Representa É a Cara!

(Anderson)

Anderson conta sua luta por alteridade. Ela é árdua e desleal: Hoje, eu não
chego lá em Brasília sem nexo e sem esse entendimento... Mas é fundamental o
fortalecimento dos usuários no município, principalmente para ele poder defender.
Denuncia o risco de cooptação por parte do poder público e não de inclusão, pela
via da garantia dos direitos.

[...] Daí a importância, então, eu acho que... De dar a esse cidadão o
direito também dele ter as mesmas estruturas... Não é esmola nem
mendicância, é uma garantia dele poder defender. Por que Brasília
tem? Os municípios, os estados não podem ter um pro labore, uma
ajuda? Não é um pagamento! Não pode se pagar Conselheiro
nenhum, isso é de fato! Mas principalmente para eles, que tem que
se organizar, uma ajuda! Principalmente para ele, que possa ir e
estar de igualdade! Muitas vezes, o que representa é a cara! Se eu
estou com fome, eu tenho uma cara triste! Se eu estou alimentado,
eu estou feliz! Então, se eu estou tomado banho, eu estou bonito,
estou cheiroso, eu estou contente! Se eu não estou, eu entro, numas
reuniões, muito abatido, isso também deixa as pessoas?! Eu
pressenti muito isso, quando nós íamos a Brasília, no começo da
gestão do governo Lula. No começo não! Depois que houve o
massacre, nos anos de 2004 a 2005, nós íamos lá, não tinha diária,
não tinha nada! Até o governo ficava preocupado, tanto que botava
frutas para a gente comer... Aí, sim, começou a se pensar em como
se organizar para dar subsídio. (Anderson. Pesquisa de campo,
2013).

Nessa mesma tônica, Martins (2000, p. 63), alude Schutz e Lefebvre para
tratar das relações sociais como o significado do vivido. Em um aspecto mais
profundo, identifica esse vivido como reprodução ampliada do capital e das
contradições sociais. Esse contexto revelado por Anderson também pode ser
analisado a partir das formulações de Heller, quando Martins lhe atribui a seguinte
declaração: ―Só quem tem necessidades radicais pode querer e fazer a
transformação da vida. Só pode desejar o impossível aquele para quem a vida se
tornou insuportável, justamente porque essa vida já não pode ser manipulada‖.
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O protagonista Anderson ilustra o quadro de carências com cores
fortes reitera o relato de Sebastião: Quando a gente chegava lá, eu e o Tião
dormimos várias vezes no aeroporto, porque não tinha dinheiro nem pra pegar um
ônibus para chegar na reunião, então, a gente pedia carona! E enfatiza:

[...] A gente via muito as nossas dificuldades para chegar aos
lugares. Às vezes, as pessoas falam o cara está viajando de avião e
tudo... Mas não vê as dificuldades! Se não der incentivo e poder aos
usuários de fato, não é só a eleição! É a garantia, de fato, de ele
poder participar, de igualdade, de chegar lá, de poder tomar um
cafezinho, almoçar e voltar para a reunião. (Anderson. Pesquisa de
campo, 2013)

Um Novo Tempo... Não Sou Conduzido, Conduzo!

O cenário é outro, esse cidadão é o mais jovem desse conjunto de sujeitos
pesquisados, ele fala com alegria de sua condição de dignidade enquanto
representante dos usuários na atual gestão do CNAS. Diz, com orgulho:

[...] Hoje, quando eu vou a Brasília, eu vou, chego, pego um táxi, vou
para o hotel, do hotel vou para a reunião, aí eu chego todo! Cheguei
essa semana de terno! O pessoal disse assim: Poxa! Isso aí é
morador de rua? Então, eu acho assim, que a gente tem que ter a
igualdade! E não com baixa autoestima. A gente tem que fazer isso
até para fortalecer os usuários. (Anderson. Pesquisa de campo,
2013).

Mas nem sempre foi assim, ele lembra que, na sua trajetória de vinte anos
de rua, passou por muita aprendizagem, sobretudo, além de falar, ainda saber ouvir.
Esse espaço participativo que lhe é garantido para o exercício da palavra é também
reparador de um tempo que ele se lembra bem, da ansiedade que teve quando não
podia falar:

[...] Chegava nesses lugares e quando a gente ia falar alguém dizia
assim: Não pode falar agora! Fica quieto! Cala a boca! A gente
chegava nos equipamentos e a regra já estava montada... Aí, você
vai para o Conselho, o Tião parava a pauta e chamava todo mundo:
Vamos lá, que vai votar isso, vai discutir isso...A gente ia lá na
pressão, correndo. Para as coisas de fato não acontecerem... No
FAS, a mesma coisa. Hoje, eu acho que eu aprendi, porque, assim,
eu recusava muito ir para os conselhos. Eu ficava muito com medo
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dos conselhos, porque eu achava que o conselho ia me cooptar. E,
hoje, depois de tantos aprendizados... Hoje eu fui para o Conselho
Nacional! É uma luta muito forte. (Anderson. Pesquisa de campo,
2013).

Aqui é recolocado o debate sobre o protagonismo dos sujeitos, a reação
pela afirmação do lugar de direito. A demanda é por aprofundamento da democracia
para superar as desigualdades. Ou seja, é na ordem institucional que se podem
vislumbrar possíveis mudanças.

Status: Cidadão...

Nessa perspectiva, recorremos ao estudo desenvolvido por Raichellis (2011,
p. 284) no qual aponta que, para os segmentos sociais subalternizados, não há
apenas a negação de direitos sociais. A autora advoga que ―a eles são sonegados
os próprios vínculos civis de cidadania‖.
Essa é uma luta de classes. Anderson enfatiza a emergência de uma
agenda unificada entre os três segmentos. Requer o status de cidadão, aponta para
a importância de uma política pública duradoura, para que de fato haja mudança no
jogo democrático. Sintetiza assim:

[...] Fortalecer! Trazer! Hoje nós temos o Fórum da Assistência
Social, claro que traz, trabalhador, entidades e usuários. Mas o
usuário ainda na sua dificuldade. Eu acho que é recurso público
para este fortalecimento. Que não seja para uma pessoa, mas que
seja para fortalecer o coletivo dos usuários. Quem investe recurso
dentro Congemas, é o governo federal! E porque não investir
recursos dentro do Fórum das Organizações, dentro do Fórum dos
Trabalhadores, e dentro do fórum dos usuários? Não que a gente
tenha que ficar rodando chapéu e pedindo pelo amor de Deus! Hoje,
nós estamos numa democracia, eu acho que era importante, que o
usuário, ou o protagonista dessas vivências na assistência, possa ter
organização e formação, para quando ele chegar ou no conselho ou
em alguma instância, poder deliberar de igual para igual. A gente vê
que não tem ainda esta organização dos usuários de fato. (Anderson.
Pesquisa de campo, 2013).

Como se observa, no seio dos espaços participativos, há fragmentação, a
divisão por segmentos pode ser identificada como uma cunha a fraturar a
possibilidade de coesão e avanços nas lutas das classes subalternas. Assim ele diz:
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[...] Eu represento a população de rua, outro representa o negro, o
outro representa a mulher, o outro representa... Mas na hora da
gente se unificar e discutir, não! Na hora do embate com o governo
é: Ah! Porque o negro está morrendo! Ah! A mulher é que está... Em
vez de dizer: As pessoas usuárias da assistência, negro, idoso,
criança, adolescente, indígena, quilombola. Então, eu vejo muita
dificuldade de usuário não se organizar. Está na hora da gente
unificar nossas falas. (Anderson. Pesquisa de campo, 2013).

Essa constatação encontra ligação com as formulações de Raichellis (2011,
p. 254), quando trata das características da assistência social como ―genérica na
atenção e específica nos destinatários‖, destacando o aspecto do deslocamento
para a polaridade ―seletividade/universalização”, destaca:

Seu baixo nível de setorização muitas vezes tomado como sinal de
fragilidade, indica as potencialidades envolvidas na política de
assistência social. Embora defina como seus destinatários as
camadas mais excluídas do acesso à riqueza, aos serviços e direitos.

Esse debate da luta para inscrever-se no campo dos direitos exige uma
interlocução que perpassa as deliberações dos Conselhos, das Conferências,
plenárias descentralizadas, na qual sujeitos válidos se pronunciam e estabelecem o
dissenso, conforme definição de Ranceiri (1996, apud FELTRAN, 2006, p. 392), ―ele
dá ensejo a situações de conflitos ordenadas, a situações de discussão e de
argumentação‖. Anderson ilustra bem como ocorre esse dissenso:
[...] Porque as moções, a deliberação que sai das conferências não
chega de fato na ponta, no usuário, principalmente para aqueles que
precisam, para eles se organizarem. É minha segunda reunião, eu
estou bebendo... Eu estou lá na Comissão de Políticas Públicas.
Então, o povo já tem um pouco de medo de mim, porque eu vou
embasado na lei. Eu consulto juridicamente alguns advogados,
amigos. Então, eu vou assim. Pede para ter a pauta. Tranque a
pauta! É como se você fosse um deputado, um senador. Você tem
como parar todo um orçamento, discutir, aprovar o orçamento, pedir
vistas. Então, este é nosso papel. Nós, usuários, não sabemos, às
vezes, o nosso papel de cidadão, que a democracia nos garante. Às
vezes, a gente pensa que está lá só para votar, garantir o voto que o
governo precisa e não discutir isso. Uma das coisas que a gente está
pedindo muito e que a gente está também discutindo é a mesa de
negociação, é o trabalhador, é a entidade que está sendo
criminalizada pelo Estado. (Anderson. Pesquisa de campo, 2013).

Na realidade, a dinâmica do controle público pode expor uma relação de
guerra todos contra todos. Por essa razão, Anderson esclarece que costuma chamar
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a atenção dos seus companheiros usuários para observar o quesito transparência,
do ponto de vista da gestão:

[...] Vamos botar na mesa, vamos chamar a prefeitura e a entidade
aqui. Vamos falar para a entidade entregar todos os convênios, para
ver se a prefeitura assume de fato! A gente fica criminalizando estas
entidades. Você tem entidade "pilantrópica"?
Tem! Mas a maioria
é muito competente, porque se não, não estaria neste trabalho.
Então, eu acho que hoje a gente precisaria reorganizar isto. Eu acho
que, lá em Brasília, a gente começou a caminhar... (Anderson.
Pesquisa de campo, 2013).

Nesse ponto, o controle público e a participação dos sujeitos titulares de
direitos, nessa configuração, pode ser um importante aliado para afiançar a garantia
desses direitos pela via das relações público-privadas.
Anderson defende ainda que a categoria profissional dos assistentes deve
ter a primazia sobre a direção dos Conselhos. Sua defesa revela seu grau de
confiança. Porque seu desejo é para que haja mais compromisso com o
monitoramento dos recursos destinados à execução da política da assistência social,
bem como a garantia da participação dos usuários, como cita:

[...] Nós temos que dar igualdade e gerar transferência para todos.
Ou seja, hoje a gente ainda vê isso, São Paulo devolver muito
recurso para o governo federal e não ter um monitoramento e não ter
um pedido para ver o que está acontecendo com a Cidade e o
Estado de São Paulo. Tem conselhos que ainda não autorizam a
participação, nos estados, dos usuários. O Estado de São Paulo é
um! Quem vai representar o usuário é a entidade. Ela tem que ser
representada de fato pelo usuário para que ele possa de fato dizer as
necessidades. Porque na rua, tem mulher, na rua, tem criança, tem
idoso, tem quilombola, tem indígena, tem LGBT, porque ainda tem
estados opressores, estados fascistas higienistas, que criminalizam
essas populações pobres. Eu estou lá no conselho para fazer uma
agenda comum e não agenda de um só. (Anderson. Pesquisa de
campo, 2013).

Ele segue debatendo o tema da participação; defende o direito de ter
direitos, enfatiza que o País é democrático, mas o Estado ainda não é democrático.
Cita como exemplo o caso do Conselho de Saúde, de São Paulo. Diz: Porque o
secretário do município não quis dar posse. Pergunta: Isso é democracia? E cadê a
participação?
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Ressalta a importância do Ministério Público, das defensorias, sobretudo
segundo sua propositura para punir os maus gestores, para punir essa indemocracia
que faz hoje.
Aponta um caminho que, no seu entender, a democracia deve voltar à
participação popular, de abrir, de consultar, de chamar o povo para participar do
FAS, dos fóruns, das organizações. Esse cidadão ainda permanece com suas ―lutas
surdas‖, para lembrar a expressão cunhada por Campos (2011). Como ele próprio
relata:

[...] Muitas vezes é o acreditar! Muitas vezes ele cata latinha ou
papelão para ir participar, porque ele acredita. Muitas vezes é a
entidade que acredita nele, e fala: Vai para a luta! A informação
chega muito pouco ao conhecimento do usuário! Aqui em São Paulo,
depois de muita luta, ela chega através de edital de chamada, que é
obrigado a colocar nos equipamentos.
Os gestores, ainda hoje,
omitem! Omitem informação, omitem ação. Eu acho que precisa ter
formação, mesmo governo, sociedade civil, precisa ter uma formação
política! Porque as pessoas precisam entender seus papéis. Para
onde vai este recurso? Como vai? De que forma é destinado?
Porque, muitas vezes, a gente não sabe. A gente pensa que o
governo federal passa recursos para as entidades. E o governo
federal não passa recursos para as entidades! Ele vem de fundo a
fundo, da assistência para a assistência! Porque aí a importância.
Porque chegar lá, só ser... Como é que chama? Cabresto? Ou
massa de manobra? Só votar e depois ir embora... E depois eu
apanhar? Porque muitas vezes o que eu falei, o que eu votei isso
repercute na minha ponta. Isso repercute mal! (Anderson. Pesquisa
de campo, 2013).

Relata o embate que tiveram no Conselho para derrubar um projeto de lei do
deputado Tiririca, em sua palavras: pretendia criar dentro da Loas, uma lei para as
famílias do circo. Anderson fundamentou sua defesa com embasamento no Suas,
concluiu: Não precisava. Explica:

[...] Porque a lei já garante a qualquer cidadão ou cidadã, no
território, ou fora do território a receber os benefícios, bolsa família...
O circo não é invisível! É sistema único! É uma das brigas, porque o
SUS tem 22 anos e não garantia isso! A assistência já garante. Para
você ver, o SUS é mais velho do que o Suas, e muita coisa o SUS
está aprendendo com o Suas! Está invertendo! E eu estou tendo
essa visão... O Suas é direito universal, desde que dela necessite. A
assistência vai bater muito neles pela questão do trabalho escravo,
infantil... (Anderson. Pesquisa de campo, 2013).
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A respeito dessa questão, Anderson se recorda das reflexões da professora
Potyara, da UnB. Segundo ele, a discussão é para que haja ampliação do horizonte
para além da ação de apenas superar a linha da pobreza. Diz: que esse cidadão
também entre na linha das questões previdenciárias, sistemas de impostos e
também, política econômica.
O desafio centra-se numa questão que ainda perpassa todos os dilemas dos
sujeitos aqui entrevistados: como melhorar a política? Anderson fala de sua
perspectiva cidadã que o governo não é ―inimigo‖ e explica: Porque, hoje, eu sou
sociedade civil, amanhã eu posso ser governo.

Que o Mundo Não me Seja Indiferente...

Anderson recupera a mesma questão abordada por Renato Sena, ambos
destacam a emergência da interação entre Assistência e Saúde para combater o
avanço silencioso da tuberculose. Observam que, antigamente, eram egressos
prisionais, cadeias e indígenas, hoje mudou, é 80% da população que está na
Assistência Social.
Esse olhar sobre o controle público enfoca a defesa da vida, e essa deve
ser, segundo suas proposituras, a finalidade principal de todas as conferências e
suas deliberações. Enfático diz: Estão aí os extermínios, as mortes.
Lembra: O embate é fora do Conselho! Porque, se o governo vê que a gente
estamos fragilizados, que a sociedade civil está desorganizada. O governo tem
muito peso e força e nos destrói. Apesar do esforço em acreditar, retorna
insistentemente à imagem do governo inimigo. O medo da cooptação permanece
em virtude de suas experiências cotidianas. Relata que, recentemente uma
conselheira do governo, com o objetivo de ―instrui-lo para uma votação‖ disse-lhe:
―Ouça o que eu vou falar e depois você fale‖ . Contudo, Anderson sustenta:

[...] Eu tenho que estar usando a minha fala!
Aí ela entendeu que
eu não quis ser carne de piranha! Eu não tenho formação política, eu
não tenho escolaridade, mas eu tenho formação muito da rua, da
base. Subestima! (Anderson. Pesquisa de campo, 2013).
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Nesse contexto, observa-se que a reivindicação por direitos faz referência
aos princípios universais da igualdade e da justiça e a luta por direitos passa pelo
terreno do conflito, no qual disputas e antagonismos, divergências e dissensos,
ganham visibilidade e inteligibilidade na cena pública.
Mais uma vez, a realidade se impõe, tornando visível a distância entre a
promessa igualitária acenada pela lei e a realidade das desigualdades,
discriminações e violências do cotidiano.
Devidamente identificada essa demanda, não podemos nos furtar ao
julgamento e à deliberação política. Está posto o desafio da verificação da promessa
de cidadania. Neste sentido, Vera Telles (1998, p. 34-45) traduz bastante bem, ao
colocar o cidadão no centro deste debate:

[...] O mais importante: o peculiar à presença desses sujeitos falantes
na cena política é que colocam à prova os princípios universais da
cidadania, já que essa presença desestabiliza consensos, e abrem o
conflito e o dissenso em torno mesmo da medida de igualdade e da
regra de justiça nas relações sociais, essa medida é o terreno do
conflito, conflito que se dá exatamente em torno dos termos pelos
quais essa medida é, ou pode ser, estabelecida.

Anderson continua convicto:

[...] Porque, ali, eu não estou à mercê, nem de uma área nem de
outra! A gente está à mercê de uma melhoria da política da
Assistência Social. Antigamente, assistente social, ela ficava a
mando de governo, para dizer sim ou não! Atrás da mesa! Não pode.
Eu vivenciei muito isso! Não dá. Não vai. Pois não! Quer dizer,
quando você fala para uma pessoa: Pois não, é porque não tem mais
nada! Eu acho que hoje mudou muito. (Anderson. Pesquisa de
campo, 2013).

Observamos que esse desdobramento traz a dimensão interventiva externa;
possibilita a construção de uma legitimidade sociopolítica ao trabalho profissional
nas instâncias conselhistas, uma vez que implica a construção coletiva de
estratégias de ampliação dos direitos ou de resistência à sua redução.
Anderson acredita que essa interação é possível; destaca o esforço e fala
com entusiasmo: Como o Conselho Federal de Psicologia (CFP) tem ajudado muito.
Ele diz: Não é ajuda de dizer: Ah! A gente vai tratar. Não! É formação! Tanto o
Cfess, hoje, é parceiro do Movimento lá.
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Essa dinâmica reforça a dimensão pública das ações profissionais através
da ampliação dos canais de interferência das organizações populares em questões
que lhes são concernentes, da ampliação de fóruns de debate e de discussão, do
acesso a regras que conduzem à negociação dos interesses atribuindo-lhes
transparência, da visibilidade pública às situações de desrespeito, inexistência ou de
violação aos direitos seja ao nível da informação, da denúncia, da análise e de
propostas alternativas. E assim Anderson conta sua experiência de participação:

[...] A gente vai para Brasília, usa lá o Conselho, discute, traz
documentos, dialoga, faz documentos de repúdio em favor dessa
população. E até houve... Isso eu posso dizer bem claro! Houve
"maracutaia" nessa eleição. Os sindicatos fizeram aliança forte para
nem o CFP e nem o Cfess, os dois conselhos nacionais não entrar
no CNAS. Eu estava lá dentro, eu vi! Eu fiquei muito indignado!
(Anderson. Pesquisa de campo, 2013).

Esse quadro é também abordado por Raichellis (2011, p. 273-274), quando
a autora sustenta que:

A nova dinâmica social submete à tensão as formas de
representação política existentes no quadro da desarticulação dos
movimentos populares e de enfraquecimento das organizações
sindicais em meio à crise social e econômica.

Nesse campo de disputa política, ela destaca como exemplo a distinção
entre ONGs ―históricas‖ e movimentos populares que se definem como novos
sujeitos políticos.
Observa-se radical mudança de cultura, nesse momento em que o Conselho
Federal de Serviço Social coloca em prática a função de educar a população para
uma nova relação no campo do direito, com a real possibilidade de compreensão do
novo paradigma que implica comprometer-se com a efetivação dos direitos.
Assume o desafio da presença proativa no campo da defesa dos direitos;
elabora suas estratégias enquanto competências da categoria dos assistentes
sociais para o fortalecimento do Suas e destaca a importância de :

Elaborar estratégias que possam oferecer condições objetivas de
fortalecimento da participação, da cultura do direito, do controle
democrático, da formação da consciência crítica, da expansão dos
direitos. A perspectiva deve ser sempre de alterar as correlações de
forças nos espaços institucionais, de forma a contemplar os
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interesses dos usuários, reafirmando e materializando assim um dos
principais princípios do Código de Ética do/a Assistente Social.
(CFESS–CRESS, 2011).

A importância do controle público para a Política de Assistência Social está
fundamentada nos princípios democráticos; é necessário, no entanto, verificar sua
concretude e sua operacionalização em âmbito municipal. Essa é uma diretriz; na
deliberação do Cfess é dar empoderamento ao usuário de fato, para ele ocupar o
espaço e fazer valer o direito dele na política. Nesse caso, Anderson diz, com muita
segurança:

[...] De fato está acontecendo isso! Até questão de recurso, ajuda. E
até a minha, a minha participação lá foi numa reunião do Cfess, com
a participação de muitos. Pediram para eu ser conselheiro. Eu falei:
Não quero. Não vou entrar... Até o último instante, eu estava rebelde
a não ser conselheiro! Então, foram essas questões, o
empoderamento político, dizendo da importância, que está do meu
lado. Então, acho que isso tem nos contribuído muito! E a chamar,
para seminário, para discussão, para temáticas... Para levar bronca!
Para dizer que você está no caminho errado! Volta para a origem!
Volta para as raízes! (Anderson. Pesquisa de campo, 2013).

Anderson enfatiza a importância do

empoderamento

dos

usuários

e

elenca que:

[...] Os municípios e os Estados também garantam, aos usuários,
ajuda de custo. Para que ele possa chegar até o local da participação
nas reuniões. É isso que a gente precisa! A gente precisa se
fortalecer! A gente precisa levar isso para Brasília, porque não
adianta eu aderir só a um Creas para ser gestão plena. Não adianta
eu aderir só a um Centro POP. Será que o conselheiro está lá
monitorando, fiscalizando acompanhando os serviços, ou
participando das reuniões? Eu acho que... Gestão plena, não é só o
governo repassar recurso. Que nem, dentro da cartilha do Suas, do
Creas POP. Nenhum Centro POP tem a participação do usuário.
Discussões políticas! (Anderson. Pesquisa de campo, 2013).

Ele compara essa condição de insuficiência política que ocorre localmente
com as mesmas expressões que seu segmento vivencia no cotidiano dos
conselheiros, inclusive no âmbito nacional, assim como nos conta:

[...] A conselheira lá falou: A gente vem aqui fica na mendicância!
Acha que a gente está mendigando uma passsagemmm!!!
Porque nós estávamos com problema de passagem dos conselheiros
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da sociedade civil para viajar... Na hora! Chamaram lá um monte de
gente e já foi começando a resolver os problemas! Então, se de fato
a gente tiver um empoderamento! Que nem o pró-labore, que é a
diária. Mas imagina o que é comer, o que é dormir em Brasília?
(Anderson. Pesquisa de campo, 2013).

Para refletir sobre esse aspecto da democracia, explicita sua estratégia:

[...] a gente condiz alguma coisa, ou a gente vai para uma
pensãozinha barata, ou a gente divide entre três, quatro. E eu estou
agora... Estou começando a preparar minhas planilhas de
prestação... de contas! Para a população, para a sociedade civil,
para entender. Que esse conselheiro, que ele tem que receber não
um salário, mas uma ajuda, um pro-labore para que ele possa chegar
na reunião com mais dignidade. E que ele faça prestação de conta!
Que aí, a gente vai começar a ensinar os gestores, os governantes!
(Anderson. Pesquisa de campo, 2013).

Acredita que é principalmente pela formação política que podem ser
superadas as marcas do individualismo, do uso das prerrogativas conselhistas
apenas como status. Reconhece que, por essa via, a dificuldade é a legitimidade
dos próprios usuários reconhecerem o Movimento.
Assegura:

[...] Então, existe esta fragilidade. E se você tem essa posição, por
exemplo, você não avança! Não avança em nada porque não está
articulado! Se o movimento chamar esses conselheiros e fazer uma
assembleia para prestar contas, articular as estratégias, as falas,
aqui na cidade de São Paulo não tem recepção. Não tem!
Conseguimos, na sua gestão, lá quando era você e o Tião. Eu estou
sendo muito sincero! Porque isso é verdade! O Tião trazia para nós,
a gente se reunia e deixava muito bem claro! Mas era só o Tião. Na
hora que ele chama os outros companheiros, lá da sociedade civil,
dos usuários, eles não vinham! Antigamente, o Comas tinha uma
ação muito próxima da gente, chamava, as presidentas da sociedade
civil, chamava a gente, a gente participava, ia no Fórum, ia no FAS,
lá. A gente tinha as ações conjuntas, hoje não tem mais! (Anderson.
Pesquisa de campo, 2013).

Anderson sorri e contesta. Afirma que, embora tenha plenária do Movimento,
todo primeiro sábado de cada mês, os representante do Comas estão ausentes.
Nessa lacuna, ficam prejudicadas as perspectivas de avaliação, organização de
estratégias e possíveis avanços.

Ele ainda exemplifica: Nem pra dizer: Ó, não

presta! Não vale, não vai, não tem o que fazer! Ou vamos juntos, saber o que está
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sendo discutido. E como é que a gente, nós que não estamos dentro do Comas,
ficamos sabendo do orçamento municipal?
Sua propositura é debater o orçamento da assistência social, pretende expor
em suas palavras: Ponto por ponto, para o povo da rua entender! Afirma:

[...] Eu, enquanto usuário, vou até o limite que eu posso! Eu,
enquanto participante do Conselho, vou até aonde me cabe! A minha
parte desse latifúndio! E a luta que nós temos! Eu saí da rua, mas a
rua ainda não saiu de mim! Porque tem companheiros e
companheiras, tem pessoas ainda nessa situação. Eu estou no
conselho pra defender uma luta de classe, uma luta social. É isso
que a gente precisa para fortalecer. Eu falei para os meninos: Eu
estou cansado. (Anderson. Pesquisa de campo, 2013).

Destaca a importância da articulação e do fortalecimento do seu segmento
enquanto consciência de classe trabalhadora. Cita uma pesquisa recente que
aponta 80% dessa população em situação de rua como trabalhadora. Enfatiza: Está
na pesquisa, não é o Anderson dizendo! Pergunta inquieto: E aí? Como é que a
gente vai cobrar do município? E eu sozinho? E cadê os conselheiros que estão lá?
Do Comas, na Assistência, na Saúde?
Ele acredita que o empoderamento dos movimentos é dentro dos conselhos:
Eu represento o Estado e a Cidade de São Paulo, lá em Brasília. Eu não represento
só a rua! Eu represento o usuário desse Brasil e que é também do Estado e dessa
cidade de São Paulo.
Ele também resiste com arte. Perguntamos sobre sua fonte de inspiração,
ele diz: Eu gosto da Mercedes Sosa. É aquela que fala: “Eu só peço a Deus que o
mundo não me seja indiferente... Pela América latina, eu vou muito mais além. A
gente vive num continente ainda de exclusão”. A apartheid, a gente conseguiu
romper na África, mas aqui, na América latina, ainda existe. Ainda escravizando os
pobres, no sistema capitalista. Segue cantarolando:

Eu só peço a Deus, que a dor não me seja indiferente
Que a morte não me encontre um dia, solitário sem ter
feito o que eu queria.
Eu só peço a Deus, que a injustiça não me seja
indiferente
Pois não posso dar a outra face, se já fui machucado
brutalmente...
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CAPÍTULO IV

REFLETINDO TRAJETÓRIAS... TEIAS DA HISTORIA

Registramos as trajetórias de cidadãos, cuja vivência retrata a luta e a
construção de estratégias de sobrevivência em condições adversas, fazendo constar
essas reflexões aqui impressas acerca dessa experiência.
Nessa perspectiva, destacamos a peculiaridade da vida desses cidadãos
que os impulsiona na radicalização da defesa dos direitos, particularmente na última
década.
Buscamos responder à questão norteadora: Em que medida as experiências
de vida dos conselheiros orienta seus posicionamentos frente às pautas, debates
políticos e compromisso com as deliberações para a afirmação da política pública e
da garantia dos direitos?
Realizado o mapeamento sobre os aspectos históricos e a caracterização do
percurso da proteção social no Brasil. Tomamos como margeador a análise
marxiana que permite apreender os limites da noção de cidadania nas formulações
liberal e socialdemocrata, seu caráter formal e abstrato, sua incapacidade de romper
com a desigualdade econômica e as relações de exploração próprias da sociedade
capitalista.
Contudo, no contexto dos países do capitalismo periférico, entre os quais
situa o Brasil, o debate e as lutas em torno da cidadania assumem importância
particular, dada a ausência da efetivação de direitos. Ao longo da história da
humanidade e no contexto da ordem burguesa, os direitos de cidadania tornam-se
fundamentais para que as classes subalternas e o conjunto de forças interessadas
na construção de uma sociedade mais igualitária consigam avançar na construção
de projetos políticos que apontem nessa perspectiva.
Com isso, torna-se importante, sobretudo, para os excluídos do mercado e
da participação política, a luta para garantir melhores condições de vida e por
oportunidade de participar das decisões que dizem respeito à vida de toda a
sociedade.

190

Castel (2000) contribui com essa afirmativa ao defender que ―viver nossas
utopias é ultrapassar as determinações do mercado de trabalho‖. Essa realização
exige, sim, a invenção de uma nova cidadania.
No Brasil, a cidadania, enquanto garantia de direitos, inexistiu até os anos
30. Após esse período, predominou o que Santos (1987) denominou de ―cidadania
regulada‖, com a garantia de direitos sociais, apenas aos que se encontravam
incluídos no mercado de trabalho. Uma cidadania que não incomodava às classes
dominantes, visto que assegurava apenas os direitos do cidadão como eleitor e
como trabalhador, incluído no mercado formal de trabalho.
Observamos que a contribuição da área da Assistência Social para essas
mudanças se deu gradativamente, se deslocando no cenário da questão social
brasileira nos anos 60, 70, 80, tempos esses em que a figura do trabalhador
assalariado era o reflexo da cidadania. Na década de 1960 houve importante ruptura
no compasso do País, os acontecimentos políticos na vida nacional, como o abrupto
bloqueio das reformas de base e a instalação do regime ditatorial, consequências
essas que resvalaram na vida das pessoas, acentuando o processo migratório e a
movimentação pelo País.
A partir do final dos anos 70, as lutas dos movimentos sociais
populares fizeram emergir no País o desejo de uma cultura democrática em torno do
uso dos recursos públicos, da participação da população no processo decisório das
políticas sociais públicas, assim como da atividade política baseada na ética.
Nessa perspectiva, analisando a noção de cidadania que surge no Brasil,
relacionada às experiências dos movimentos sociais, no final dos anos 80, Dagnino
(1994, p.107–115) distingue-a da visão liberal.

4.1 Década de 90, Contexto Pós-constituinte: A Subordinação do Estado ao
Mercado

Ressaltamos que essas lutas configuram o seu caráter inovador e
estratégico, porque asseguraram importantes conquistas no campo da cidadania, da
participação popular, da democratização do Estado e da sociedade. Mas as
conquistas obtidas, na maioria das vezes reduzidas ao nível da legalidade,
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encontram limites no agravamento das condições de vida da maioria da população,
na precarização do trabalho e todas as consequências daí decorrentes.
A aplicação dessas medidas de redução do papel do Estado significou sua
retirada como garantidor de políticas públicas de atenção às necessidades da
população. Essas consequências do contexto maior se fazem sentir na Cidade de
São Paulo. Basta ver as reiteradas vezes que Sebastião, Anderson e Renato se
referiram à Lei 12.316/1997, que eles consideram a "mais completa que existe". É a
lei da População de Rua de autoria da vereadora Aldaíza Sposati. Eles ainda
desafiam, como diz Sebastião: Ninguém teve coragem de cumprir essa lei, nunca
cumpriram, nem vai cumprir! Essa lei prevê tudo, tudo, tudo...
Renato Sena anda com a cartilha original da lei. Ele saca da bolsa e exibe
com alegria: Ó! Lembra–se? Em outro momento, ele diz: Quando eu vou na
secretaria da Habitação, eu levo a lei. Pergunto para os técnicos: Cadê meu direito?
Se dizem que não. Já vou para cima deles! Você não conhece a lei? Com esse
povo, a gente já vai com faca nos dentes! A faca afiada, a defesa, é a lei.
Como se observa, nesse caso, aplica-se a noção de direitos definida
por Dagnino (1994) que supõe como ponto de partida a concepção de ―direito a ter
direitos‖, não diz respeito apenas às conquistas legais, mas inclui a ―invenção
criativa de novos direitos‖. Expressa também uma noção de cidadania que surge
―de baixo para cima‖, como estratégia dos "não cidadãos".
Isso possibilita a difusão de uma ―cultura de direitos‖, em que a
cidadania se constitui como ―uma proposta de sociabilidade‖. Pode ser traduzido
tanto na dinâmica de mutirão e autogestão da Fazenda da Juta como na expressão
do "berro" a que Sebastião se refere para que as demandas de seu segmento sejam
ouvidas na plenária do Conselho. Significa dizer que, afrontar o sistema excludente,
exige muito esforço. Essa sociabilidade é a alternativa a ser construída pela via de
ampla mobilização.

4.2 As Trajetórias dos Cidadãos e Conselheiros (2002–20012)

A partir deste ponto, respondemos à primeira questão norteadora. A
pesquisa permitiu observar, nos depoimentos dos sujeitos e suas trajetórias, e
identificamos que a estrutura político-técnico-operacional do Comas/SP, possibilita
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a participação efetiva de seus conselheiros, apenas por força da lei, mas não
considera o segmento dos usuários como titulares de direitos em uma relevante
atuação da sociedade civil organizada. Não investe em sua organização e
mobilização.
Direito a ter direitos implica romper com a lógica liberal da relação Estado–
indivíduo, e deve incluir cada vez mais a sociedade civil organizada. Todavia,
constatamos que as ações protagonizadas pelos conselheiros representantes dos
titulares de direitos são de iniciativas individuais ou com o apoio de Organizações
Sociais ou movimentos, redes e fóruns, todos da sociedade civil.
Nessa perspectiva, a prática do Conselho contraria a relação com o Estado
que essa "nova cidadania"124 supõe a exigência do direito a participar efetivamente
da própria definição do sistema político, através de fóruns e conselhos de gestão
participativa.
Sobretudo porque a cidadania sempre foi um privilégio para os incluídos no
mercado; a defesa da Política de Assistência Social, na perspectiva da justiça social,
da distributividade e da cidadania, assume uma dimensão estratégica, no sentido de
ampliar a capacidade das classes subalternas. Inverter a ordem de prioridade com
mais política de inclusão significa ter mais democracia. Nessa medida, fica evidente
o desafio de construir novas possibilidades para a conquista de políticas sociais
universalizantes, do reconhecimento dos cidadãos enquanto sujeitos de direitos.
Assim, muitos são os impasses verificados, sobretudo, quando se percebe
que a gestão não tem conseguido desenvolver o processo de forma eficaz, e, desse
modo, o Conselho não tem conseguido executar os objetivos a que se propôs, fazer
o controle público das políticas, há problemas em relação à amplitude da
participação; dentre outros aspectos, sinalizamos a descontinuidade da experiência
das subcomissões de representantes regionais e a inexistência dos Conselhos de
representantes nos Cras.
É preciso, contudo, aperfeiçoar a experiência. Assim, o que inicialmente se
julgava contraditório, já que o processo é revestido de antagonismo, revela a
verdade dos fatos políticos. Por certo, a experiência participativa foi determinante,
para que pessoas pobres pudessem se aproximar das "autoridades".

124

Termo utilizado por Dagnino (1994)
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Condição essa os deixa muito envaidecidos e pode ser interpretado como
individualismo e/ou busca por simples status, como destaca Anderson. Essa
preocupação revela a ausência de investimentos para a ampliação das capacidades
e formação. Quando a participação for de fato reconhecida, poderá ocorrer a
mudança no paradigma da condição subalterna.
Nessa tessitura, é notório o papel articulador e propulsor que exerce o
Fórum da Assistência Social e o Movimento Nacional da População de Rua; ambos
servem de trincheira e resistência para a vocalização das demandas das políticas
públicas na cidade de São Paulo. Os avanços ocorridos, quando o conselheiro se
sentiu fortalecido se deu no respaldo desse coletivo estratégico e político.
Essa esperança, pautada na racionalidade, construída sobre as tramas de
uma participação ainda imperfeita, pode dar nova vida ao Conselho. Por isso, exige
trabalho, dedicação e esforço para que, nesse exercício constante, possa construir
uma democracia sempre mais justa, agregando outros atores além do FAS,
Entidades de Classe e Movimentos Sociais, também são elencados pelos sujeitos:
Ministério Público, Defensoria Pública, a Ouvidoria do Município e as Comissões da
Câmara Municipal, Universidades, dentre outros.
Em muitos momentos, pelo que registramos, foram essas instâncias de
controles institucional e externo que sustentaram a determinação desse conjunto de
sujeitos e seus pares para persistirem na defesa das políticas públicas e da garantia
dos direitos.
Compreendemos que o grau de politização da sociedade civil e sua
capacidade crítica propositiva, constituem estratégia a ser aprimorada. Notamos a
importância da ampliação dos espaços participativos para além das conferências ou
do processo eleitoral do Conselho. Assim como aponta Sebastião, em sua fala, ao
declarar que às vezes precisava "desconvidar" as pessoas porque eram muitas que
queriam participar.
Esse é sinal da necessidade de uma reinvenção que passa pela formação
de uma melhor gestão da informação, por uma democrática redistribuição dos
recursos públicos, como também pela construção de um Conselho realmente
representativo.
Pelos depoimentos, evidencia-se que há escassez de compromisso com
essas informações na vida política do Conselho. A interlocução entre o conselheiro
e o seu segmento ainda não possui uma dinâmica interativa que fortaleça e legitime
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sua atuação, a capilaridade da presença do Conselho nos distritos é uma demanda
a ser trabalhada.
Sobretudo se levarmos em conta que, no município, as ações são sempre
desencadeadas por estímulos de ações externas; são valorizadas as medidas
emanadas verticalmente, principalmente quando partem de órgãos e instâncias
superiores de controle ou de gestão. Evidentemente, antes, os cidadãos não tinham
a quem recorrer, por essa razão, enfatizamos a importância do Suas.
Há uma perspectiva positiva em relação ao estágio que o País alcança ao
elaborar o seu Sistema Nacional de Participação: é o reconhecimento público da
importância política da presença ativa dos cidadãos decidindo os rumos dos direitos
sociais. Vale lembrar que esse aspecto foi prontamente destacado por Anderson.
Contudo, estratégias individuais vêm sendo aplicadas a partir do emprego
das novas mídias e redes sociais, em favor de uma ação autônoma como
instrumento de controle público, vigilância e socialização de informações. Todos
esses sujeitos estão interligados em rede, onde interagem com os mais diversos
movimentos, universidades e lideranças, fazendo circular suas posições pessoais,
ideológicas e políticas.
Nesse contexto, verifica-se que há uma lacuna a ser preenchida no controle
público da Política de Assistência Social entre o Comas e o FAS. Há a necessidade
de maior inserção nos vários espaços de luta e organização da participação popular.
Considerando as expressões e a influência de elementos sociopolíticoculturais ainda na vida da cidade e do País, verifica-se que ainda predomina a
fragmentação dessas ações. Esses espaços, apesar de suas limitações, são muito
significativos como lugar de resistência e efetividade da promessa de controle
público.
Em relação à cidade de São Paulo, as primeiras aproximações com o objeto
de estudo revelou que esta se diferencia de outros municípios brasileiros pelo seu
contraste entre a grandiosidade, tanto da riqueza quanto dos problemas sociais,
expressos nos gritantes dados registrados no mapa das vulnerabilidades sociais.
Em sua obra Cidade em Pedaços, publicada em 2001, Sposati define São
Paulo como uma "cidade ricamente pobre e pobremente rica". A autora justifica esse
enquadramento, exatamente pela "desigualdade de condições de vida‖ entre os
diversos distritos que compõem o mosaico dessa metrópole. Essa realidade
denuncia que, embora haja uma elevada consciência em relação ao papel do Estado
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e à necessária inserção dos sujeitos no processo participativo em curso, a
perspectiva do poder partilhado ainda não tem logrado êxito.

4.3 Trajetórias Individuais e os Sujeitos Políticos

Nesses "pedaços" é que buscamos lançar luz e fazer ecoar as falas dos
sujeitos-cidadãos. Uma revelação importante da pesquisa: dos cinco depoentes,
quatro são migrantes, sendo que esse deslocamento se deu dentro do próprio
estado, com exceção de um. Com essa constatação, a definição de Sposati pode
ser ampliada da Cidade para o Estado, como ente federado "ricamente pobre‖.
Quanto ao Estado das Minas Gerais, cujo nome já denota riqueza, o paradoxo
repousa na fatalidade, quando ele decanta seus cidadãos, esses são tangidos e
desfiliados. O quadro consolidado sintetiza bem a lógica da desproteção nessas
trajetórias. (ANEXO H).
Todos os cidadãos sujeitos desta pesquisa migraram quando crianças,
adolescentes e jovens, nos anos 60, 70, 80. São 30 anos. Primeiramente, Crécia,
com sua família, no ano de 1964; depois Cida Moura, em 1971; Anderson é levado
para o orfanato em 1976. Posteriormente, na década de 1980, entre 14 e 23 anos,
acontece o maior fluxo migratório desses cidadãos.

Portanto, nesse período,

verifica–se que não havia política pública voltada para o segmento da juventude. Era
o grupo mais vulnerável, estavam em transição, nem criança nem adultos, e se
arriscaram em busca de um futuro incerto.
Na cidade de São Paulo, havia um grande número de meninos e meninas
de rua. Inclusive data dessa época a criação do Movimento Nacional de Meninos e
Meninas de Rua (MNMMR) e da Pastoral do Menor. Havia também registro
recorrente de suicídios, pessoas desempregadas, sobretudo os jovens, se jogavam
da ponte ou embaixo dos carros.
Sebastião destaca esse aspecto sombrio da cidade ―selva de pedras‖. Tanto
o Viaduto do Chá quanto o Santa Efigênia, além de cartão-postal da cidade, são
marcados como viadutos dos suicidas, passaporte para a morte.
Houve um fato emblemático naquele período. O lançamento do livro Queda
para o Alto, de Sandra Mara Herzer, uma jovem, menina de rua, ex-interna da
Fundação do Bem-Estar do Menor (FEBEM) que adotou o nome de Anderson
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Herzer125. Ela também nasceu no ano de 1962, em Rolândia, interior de São Paulo.
Morreu no ano de 1982, portanto, com vinte anos, essa menina poetiza, não quis
esperar o lançamento do seu livro, suicidou-se ao se atirar do Viaduto Vinte e Três
de Maio, mas deixou seu recado registrado, como grito de socorro para que toda a
sociedade pudesse ouvi-la e protegesse as crianças e os jovens.
Como jovem e educadora social, estive muito próxima dessa realidade, com
profunda relação de empatia, para com essa face cruel da exclusão. Herzer nos
brinda com muitas poesias, para participar desse nosso resgate histórico,
escolhemos uma, para marcar um tempo em que ainda não existia a Constituição
Cidadã:

Quando o próximo sangue jorrar
daquele por quem ninguém irá chorar,
daquele que não deixará nada para se lembrar
daquele em quem ninguém quis acreditar.

Quando seus olhos só puderem fitar o escuro
quando seu corpo já estiver inerte, frio e duro,
quando todos perceberem morto João Ninguém
e quando longe de todos, ele será seu próprio alguém.

Tantas mãos, tantas linhas incertas,
tantas vidas cobertas, sem ninguém pra sentir,
Tantas dores, tantas noites desertas
tantas mãos entreabertas, sem ninguém pra acudir.

Qualquer dia vou despir-me da luta
pisar em coisas brutas, sem me arrepender.
Tão difícil ver a vida assassinada
quando estamos já tontos pra tentar sobreviver.

125

Jornal do Brasil. A queda para o alto. Disponível em: <www. senado.gov.br> (2006).
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As perguntas sem respostas, sem nada,
as vidas curtas e desamparadas
o último grito que não foi ouvido
calaram mais um homem iludido.
E no mundo não dão mais argumentos

pra fugir aos lamentos
De quem sozinho falece.
de quem sozinho falece.

Para esses, não há mais compreensão,
não há mais permissão, para que se tropece.
Na televisão, o aguardo da cotação
um instante ocupado, para dizer morto João Ninguém
mas a aflição ataca, a cotação subiu ou caiu?
e João morreu... ninguém ouviu.

Eu vou distribuir panfletos,
dizendo que João morreu
talvez alguém se recorde
do João que falo eu.

Falo daquele mendigo que somos
pelo menos em matéria de amor,
daquele amor que esquecemos de cultivar
o qual com tanto dinheiro, ninguém jamais coroou.

(Anderson Herzer. Mataram João Ninguém)

Também data dessa mesma época o lançamento da música Guerra dos
Meninos, de Roberto Carlos. Uma denúncia pública sobre as condições de
abandono em que essa multidão de adolescentes e jovens vivia.
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Observa–se que esse período, década de 1980, o cenário era de
esgotamento tanto do modelo de crescimento econômico quanto do regime político
marcado pela ditadura militar pós 64, como diz Carvalho (2000, p. 15):

O processo de globalização da economia, da cultura e da
comunicação assim como os avanços tecnológicos e o acirramento
da competitividade transnacional introduzem novas compreensões
econômicas (queda nas taxas de crescimento, desemprego, déficit
público, pressões internacionais por ajustes fiscais, liberalização dos
mercados, desregulamentação estatal).

Essa conjuntura marca duramente a trajetória desses cidadãos. Com
exceção da entrevistada Cida Moura, os demais jovens, todos sobreviventes,
andaram se equilibrando pelo fio da navalha.
Quanto à política pública específica para atenção às demandas da
juventude, identifica-se uma grande lacuna, não havia qualquer providência por
parte do Estado. Nota-se que desse contexto eclodiram os movimentos sociais e
lutas por defesa dos direitos e acessos a bens e serviços.
Constata-se que, mesmo após a promulgação da CF/88, pouco se fez nesse
sentido. Basta observar que mal constam nas pautas e deliberações do Conselho.
Apenas recentemente (em 9 de julho de 2013), foi aprovado, pelo Congresso
Nacional, o Estatuto da Juventude.
Desses cinco cidadãos, quatro foram abandonados ou perderam o pai na
infância, e essa orfandade familiar se agrava com a orfandade dos direitos sociais.
Como consequência da migração, em relação aos vínculos familiares, esses
se perderam com o passar do tempo. Atualmente, são lembranças buriladas,
idealizadas, de um passado longínquo, de quem acredita que foi feliz quando vivia
com a família reunida. É um misto de saudade, ressentimentos, resignação e
esperanças. Vivem a sociabilidade dos cidadãos do mundo, a solidariedade e as
ações coletivas são as suas principais referências.
O conjunto desses sujeitos teve vivência do trabalho infantil e informal. Isso
revela que a família desprotegida penaliza principalmente as crianças, contingência
essa que impõe limitações ao seu futuro. Todos viveram a instabilidade de trabalho,
a cidadania era dependente do mercado de trabalho, sobretudo nas décadas de
1970 e 80.
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Quanto à demanda por moradia, as experiências são comuns, variam entre
o fardo do aluguel, a humilhação da vivência como agregado, sem teto ou
albergado.
Todos encontraram a via da saída pela coletividade como estratégia de
participação em organizações que atuam pela defesa dos direitos, tanto nos
Movimentos de luta por moradia quanto nos Programas Sociais alavancados pelas
gestões democráticas e populares que houve na história da cidade de São Paulo no
final dos anos 80 e início do ano 2000, na virada do século.
Em relação à vida escolar, encontraram sérios obstáculos, para permanecer
na escola. A pobreza material foi um fator determinante e cerceador do acesso à
riqueza cultural. Enquanto estudar era um privilégio das classes dominantes, para
esses cidadãos, lutar pelo acesso à educação, tornou-se um imperativo, um dever, a
única trincheira.
Desse conjunto de sujeitos, dois concluíram o ensino médio; um concluiu o
ensino fundamental; um não conseguiu concluir essa etapa e outro concluiu o ensino
superior. Todavia, esse acesso deu-se tardiamente, aos 25 anos, mesmo assim,
isso só foi possível porque contou com o apoio de Igreja Católica como retribuição
aos tantos anos de serviços gratuitos prestados na ação pastoral.
Sem dúvida, essa foi uma oportunidade e um investimento muito valorizado.
Essa formação foi e é a principal arma para guerrear contra as injustiças sociais. É a
real possibilidade de um oprimido erguer a cabeça e poder mirar a linha do
horizonte.
Dessa jornada, destacamos a ousadia, para enfrentar os medos e,
sobretudo, para pedir ajuda a quem detém o poder de interferir na realidade e alterar
o cenário da desesperança.
Com exceção do entrevistado Anderson, que declara: não gostava de
estudar, aliás, ele esclarece que não tem estudo, mas tem vivência. No nosso
entender, equivale a dizer que, na escola, a gente aprende e depois faz a prova e na
vida a gente faz a prova e depois aprende. Nessa dimensão, Anderson tem muito a
nos ensinar. Renato se declara ―doutor‖, conhece as lições da vida, aprendizados
esses superiores a qualquer graduação; ele diz, inclusive, que pretende escrever
―uns livros‖. Logo, um livro é insuficiente para expressar a amplitude de suas tantas
vivências.
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A entrevistada Cida Moura, a ―aluna espelho‖, é uma pesquisadora e
escritora por sua própria intuição. Sebastião é artista e escritor, suas obras são
inspiradas no seu cotidiano, tem Machado de Assis como sua principal referência
literária. Quanto a Crécia, vivo perseguindo o caminho da escola, sou a ―eterna
aprendiz‖. Essa estrada não tem fim... No compasso pela afirmação e defesa dos
direitos, os desafios a serem superados são muitos, exigem enorme paciência de
todos os ―viajantes‖.

4.4 O Caminho da Luta pela Universalização dos Direitos

Observa-se, nessa dinâmica, que o mercado vem marcando presença
hegemônica nas instâncias do Estado. A relação orgânica entre Estado e Sociedade
Civil atua definitivamente pela preservação dos interesses mercadológicos, tanto
que Dowbor (2009) aponta que a forma mediada de provisão de ações assistenciais,
executada por um vasto contingente de entidades assistenciais, possivelmente
"criou a distância entre os usuários e o Estado, dificultando a percepção deste como
um dos responsáveis pelo setor e, portanto plausível de ser cobrado pela população
beneficiária".
Verifica-se que a inserção da Assistência Social no universo dos direitos
sociais, se deu de forma fragmentada, não chegou a ser um movimento, foi sempre
marcada por segmentos e interesses distintos.
A partir dos anos 90 e 2000, nota–se a conformação da política social pela
lógica securitária, contexto em que a violência na cidade de São Paulo se agrava e
passa a constituir-se em torno da agenda de contenção do universo criminal,
programas técnicos e sem garantias.
Na cidade de São Paulo, não foi diferente, pois as ações representaram
reações, por meio de articulações entre alguns setores da sociedade civil, da
sociedade política e da acadêmica.
No decorrer da investigação, foi possível perceber significativos avanços,
com a participação de lideranças e militantes, principalmente do PT, tanto no
Legislativo, sobretudo no mandato da vereadora Aldaíza Sposati, nos períodos de
1993/1996 – 1997/2000 e 2001/2004, quanto no Executivo, na gestão da prefeita
Marta Suplicy, como gestora da pasta Assistência Social, enquanto agentes do
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poder público e executores de políticas sociais, na construção dessa articulação, na
cidade de São Paulo. É digno de nota que esse último período coincide com a
aprovação da PNAS/2004. Notadamente, o município acompanha os compassos e
os estágios de avanços importantes no plano nacional.
Nessa trajetória de luta, emerge a participação e liderança desses cidadãos
com maior resolutividade, nas gestões das ex-prefeitas Luiza Erundina e Marta
Suplicy, ambas eleitas pelo PT. Essa participação, para além dos Conselhos, deu–
se através dos fóruns e movimentos de base, como: CEBs, Mova, Diretas já,
Movimentos de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, Moradia com
mutirão e autogestão, em que estive diretamente engajada. Os demais participantes
dessa pesquisa estiveram engajados no Movimento Sem–Teto, População em
Situação de Rua, Pessoas Deficientes, além do Orçamento Participativo.
Observe-se que a intencionalidade dos envolvidos nessa articulação, de
assegurar a participação popular na estrutura e processo de cogestão da política por
meio de lei municipal, se deu há pouco mais de uma década.
Nessa capital, a institucionalização do Conselho ocorreu com sete anos de
atraso, considerando a data da promulgação da Loas em relação a outras realidades
das demais capitais do País adentro.
Em virtude das práticas antidemocráticas, do arraigado assistencialismo e
patrimonialismo tradicionais da Política da Assistência Social, a participação dos
cidadãos representantes dos titulares de direitos esteve cerceada, tanto em relação
aos espaços públicos e participativos quanto nas Entidades Sociais, sendo que
esses deveriam ser os principais protagonistas. Sobre essa realidade, refletimos no
III, em que Campos (2011) classificou como ―lutas surdas‖ e Anderson (2013) com
indemocracia.
Reforça, essa posição, o debate empreendido por Franco (1964), ao
identificar em nossa sociedade a permanência da ordem escravocrata na vida dos
"homens livres"; essa condição continua muito atual. Nesse sentido, os resultados
obtidos permitiram confirmar a participação dos usuários na dinâmica deliberativa do
Comas; revelou ser institucionalizada, com legitimidade política dos conselheiros,
por terem sido eleitos diretamente pelos representantes desse segmento, mas com
as fragilidades do Conselho em potencializar esse valor humano que se encontra à
sua disposição.
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O obstáculo ocorre em virtude da falta de acesso aos recursos materiais e
técnicos para que o conselheiro possa exercer seu protagonismo político,
especialmente nas questões de autonomia e articulação com os poderes da
sociedade política e da sociedade civil. Ousamos dizer que, nessas configurações, o
Conselho existe para ele, mas ele não existe para o Conselho.
Embora atualmente representantes dos usuários ocupem cargos no
Conselho Diretor do Comas, as condições subalternas dos representados
permanece inalterada.
A contribuição marcante que cada conselheiro traz em sua bagagem é
insumo para a defesa do movimento pela superação histórica da cultura de não
participação dos cidadãos titulares de direitos no município, como se constata nos
Capítulos I e II desta dissertação.
As potencialidades dos conselheiros nos processos deliberativos do Comas
são transformadas em fragilidades quando a instituição não atende à proposta
original de exigências da participação da sociedade civil nas políticas sociais, em
face dos princípios da democracia deliberativa.
No percurso dessa investigação, abriu–se um cenário muito claro. O
Conselho é um espaço lobista, mas contém a possibilidade de expressão de uma
trajetória de luta.

Todavia, é um aspecto que ainda permanece oculto para as

pautas do Conselho.
Assim como assinala Sebastião, em seu pronunciamento na Conferência
Nacional de 2007: Busca-se estabelecer os parâmetros mínimos para uma relação
de igualdade e não necessariamente de correlação de força. Nesse sentido, o ideal
para o estabelecimento das relações dentro do poder constituído para as
deliberações, é a capacidade de somar e nunca da divisão e da ―queda de braço‖.
Isso se deve à tradição da Assistência Social, na qual privilegia o
atendimento individual.

O coletivo ainda é posto em segundo plano, inexiste a

análise da totalidade. Renato nos dá com bastante clareza a dimensão dessa
fragmentação, ou ausência de interesse político por implementar e ampliar a
participação democrática, quando pontua sobre a representação governamental
como algo apenas formal, sem poder de decisão política e administrativa.
Aponta o uso e aparelhamento que os governantes, via de regra, podem
impor ao conjunto desse colegiado.
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O Estado admite, em seu interior, a participação social, todavia, na prática,
também imobiliza esses cidadãos representantes das classes subalternas; filtra suas
lutas; exclui certa parte delas; fragmenta e as redefine segundo seu interesse.
Essas discrepâncias são constantes nos relatos dos entrevistados.
Destacamos os percalços que Sebastião e Anderson relatam sobre as viagens
quando iam a Brasília para participar das reuniões. Assim como a política da barriga
vazia, ilustrada na fala de Renato.
O aspecto da heterogeneidade da sociedade civil evidencia-se na disputa
interna do Conselho, onde coexistem dois fóruns com pautas distintas. Um vocaliza
as reivindicações e demandas das redes conveniada e pública; tem apreço pela
participação popular; engloba organizações, trabalhadores e usuários; o outro
representa as entidades beneficentes, a rede privada, atuam pela obtenção ou
manutenção do título de filantropia, apenas para cultivar o Cebas.
Ambos são parte do conjunto do Suas e estão em consonância com a
Resolução 109 do CNAS, de 11 de novembro de 2009, que define a Tipificação
Nacional dos Serviços Socioassistenciais.
Contudo, esse embate acaba por truncar os avanços que a política pública
de direitos deveria alcançar. Essa realidade fica evidente no quadro que registra a
"evolução" das temáticas debatidas e deliberadas pelo Conselho, bem como o
decrescente da execução orçamentária.
Pelas observações e advertências que Cida Moura, Renato Sena, Sebastião
e Anderson apontaram em seus depoimentos, de forma muito clara com sinais de
cansaço,

o

momento

é

delicado,

exige

atenção,

enquanto

as

práticas

patrimonialistas persistem. Como diz Sebastião:

[...] Agora, é claro, que os conselheiros precisam ter esse cuidado.
Se começarem a tomar muitas decisões, muitas decisões, muitas
decisões sem que... o segmento que eles representam esteja de
acordo. Vai... a própria entidade pode pedir o fim do Conselho, o
próprio governo, o próprio usuário. Se eles ficarem deliberando lá,
de cima para baixo, de cima para baixo, de cima para baixo. Inverter
o papel, aqui embaixo, pode não aceitar? Isso pode fazer com que
acabe mesmo. O mau uso que os prefeitos fazem dos Conselhos.
(Sebastião. Pesquisa de campo, 2013).

Nessa dinâmica de luta por legitimidade e equidade, observa-se que o
percentual de participação dos usuários na 1 a Conferência Municipal realizada pelo
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Comas, no ano de 2003, atingiu o índice máximo de 46 pessoas. Já em 2009,
quando a conferência tratou especificamente do tema participação dos usuários,
esse índice saltou para 403, ao passo que, em 2011, quando o CNAS
especificamente envia uma carta na qual se dirige diretamente ao segmento dos
usuários, explicando a importância da conferência e da participação deles, o índice
se eleva mais ainda, e atinge sua maior expressão, totalizando 1.731.
A par desses limites, são evidenciados desafios, tendo em vista sua
superação.

Dentre

eles,

destacam–se:

a

reformulação

do

processo

que

institucionaliza a estrutura de cogestão da Política de Assistência Social e a
necessidade do adequado e atualizado preparo técnico, bem como a dinamização
do protagonismo político dos conselheiros do Comas. Dessa forma, é pela relação
de Estado e sociedade civil, que doravante se poderá consolidar um processo mais
democrático.
Anderson defende que o lugar dos movimentos é na representação dos
Conselhos.

Ele ainda acredita nessa instância de representação e participação

como uma força capaz de alterar a ordem social de injustiça e exclusão. Sebastião
adverte, ao enfatizar que esse modelo pode se esvaziar se desconsiderar os
anseios do povo que deveria representar.
Cida Moura reconhece as limitações do Conselho quanto à falta de apoio
material aos conselheiros, sobretudo na mudança de gestão do PT para o PSDB.
Ela enfatiza que nem água eles não tinham mais acesso. Mas destaca que o Comas
é o Conselho mais importante de todos, porque é deliberativo e inter-setorial, e
pode, em tese, agilizar providências em cada setor de governo, ali representado.
Quanto à atuação repressiva da GCM relacionada à população em situação
de rua, Renato reflete sobre a importância desse órgão também participar do
Conselho. Possivelmente na esperança de que poderia ser uma forma de
conscientização para o governo compreender que a questão social deve ser tratada
com investimentos públicos e implantação das políticas sociais, jamais com o
emprego da força e da repressão, criminalizando a pobreza. Todavia, essa conduta
repressiva coincide com as gestões Maluf/Pitta e Serra/Kassab.
A análise dos resultados dessa pesquisa trouxe à luz novas questões
implícitas no processo de participação, dentre elas, observa-se como a disputa
partidária entre PT e PSDB exercem influência na escolha dos conselheiros do
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Comas e nas pautas e deliberações do referido Conselho, que se sucedem entre
avanços e retrocessos.
Dentre os vários aspectos apontados pelos entrevistados, além do BO e da
carta denúncia que o FAS apresentou no encontro descentralizado do CNAS, em
2012, ambos se encontram anexados como documentos, comprovando esse indício
de bloqueio da participação democrática.
Na fala de Sebastião, localiza-se sua percepção sobre as mudanças de
gestão no Conselho ocorridas no ano de 2006, quando ele diz: Aquilo foi invasão
mesmo! Entraram e dominaram tudo! Reiteramos, portanto, que o caráter
patrimonialista pode prevalecer no interior do Conselho, de acordo com a gestão,
tanto governamental quanto da sociedade civil.
Na mesma direção, a entrevistada Cida Moura aponta a solução de
continuidade, quando diz: O Orçamento Participativo, aquilo era uma maravilha!
Pena que acabou! Agora acho que vai voltar. Será que volta? Acho que volta porque
é mesmo partido.
Renato Sena e Sebastião falaram, exaustivamente, sobre o retrocesso que
houve no Programa Bolsa Aluguel, dentre tantas outras demandas que foram
apontadas por esses cidadãos. A política instituída como programa pontual, nega os
direitos e permanece à mercê da vontade dos gestores, de uso da ―boa vontade‖ ou
―má vontade‖ política.
Esse cidadão invisível para o Conselho é o protagonista, é o ator principal,
razão de ser dessa Política. Constata-se nesse paradoxo a representação do "esteio
e o estorvo".

São vidas riquíssimas, plenas de significados, que perpassam e

traduzem todas as elaborações técnicas e teóricas da legislação brasileira no
tocante à proteção e seguridade social, todavia, não são levados em conta.
Essa realidade permanece, embora a muito tempo venha sendo denunciada,
como se pode ver em Raichellis (2011), quando advoga que "é imperioso que o
CNAS se enraíze nas práticas sociais" , o chamamento é para incluir os sujeitos
portadores de direitos, pela via do legítimo reconhecimento.
Temos muitas evidências dessas qualidades e capacidades fortemente
marcadas nas trajetórias dos entrevistados; por exemplo, destacamos um trecho do
pronunciamento feito por Sebastião na VI Conferência Nacional, em 2007, ao
palestrar sobre o tema: Direitos Socioassistenciais sobre a Ótica dos Usuários. Ele
afirma que a palavra direitos tornou-se sinônimo de reivindicação. Portanto, revela a
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violação dos direitos e a emergência pela quebra dos paradigmas no tocante aos
estigmas impostos ao seu segmento.
Além disso, no caso da cidade de São Paulo, essa ―encarnação do mal‖,
também se revela no seio da sociedade civil.

Constatam-se evidências dessa

distorção, a partir do Inquérito Civil Público 14.725.276/2013-4, em que foi
identificado que a Entidade Associação Paulista de Fundações (APF) ocupou, por
um ano, a presidência do Conselho, embora não tenha inscrição enquanto entidade
de Assistência Social, uma exigência legal prevista na Loas, Lei 8.742/1993, e no
Suas, Lei 12.435/2011.
Vale lembrar que essa situação foi apurada a partir de questionamentos do
Ministério Público, provocado, por iniciativa de um usuário, no ano de 2009. Apenas
com a mudança da gestão governamental, em 2012, e a eleição de uma nova
composição do Conselho Diretor para o qual um usuário foi eleito como vicepresidente, o fato foi publicizado e a referida organização foi finalmente afastada.
Mais evidências desse abismo social, são identificadas no terceiro Mapa da
Exclusão e Inclusão Social, apresentado pelo Nepsas/PUC-SP, que aponta o índice
de exclusão de 2010, em que 74 dos 96 distritos da cidade são excluídos, e, desses,
14 têm as piores condições de exclusão social. São Paulo ainda não é uma cidade
planejada a partir do interesse de seus cidadãos. As deliberações do Conselho não
impactam na alteração dessa lógica. Aqui ressoa a máxima da reflexão proposta
inicialmente pelo conto de Rubem Alves: "Ostra feliz não faz pérolas!‖.
Identifica-se que a arte e a poesia têm sido importantes ferramentas de
resistência, na vida desses cidadãos, representantes da classe trabalhadora, assim
como o personagem 35, do conto Primeiro de Maio, de Mário de Andrade. Eles
fazem de suas expectativas um evento, partem constantemente numa busca,
querem ver acontecer, contudo, o resultado tem sido frustrante.
A dimensão da poesia imprime leveza e lapida as utopias desses cidadãos
que, apesar dos ―grãos de areia‖, se arriscam a participar do ―coro‖, assim como as
"ostras sofredoras" do conto de Rubem Alves. Deliberar e fazer o controle público
das políticas, atuar como artífices dos Suas, são as "pérolas" que estamos a
fabricar.
Das páginas do livro Lula, a Esperanza Vence al Miedo, também colhemos
uma mensagem de superação:
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[...] Cada brasileño sabe que lo que hicimos hasta hoy no fue poco,
pero sabe también que podemos hacer mucho más. Cuando miro mi
propia vida de inmigrante del Nordeste, de niño que vendía maní y
naranjas en el muelle de Santos, que se transformó en tornero
mecánico y líder sindical, que un día fundó el Partido de los
Trabajadores y creyó en lo que estaba haciendo, que ahora asume el
puesto de Supremo Mandatario de la Nación, veo con toda claridad y
con toda convicción que nosotros podemos mucho más. Para eso
basta creer en nosotros mismos, en nuestra fuerza, en nuestra
capacidad de crear y en nuestra disposición para hacer. (FILMUS..,
et.al, 2013).

Nessa

dimensão,

destacam-se

certos

aspectos

presentes

nas

características das trajetórias desses sujeitos, umas comuns entre eles, como: o
senso de oportunidade, de aproveitá-las todas; a coragem e ousadia no limite da
temeridade, da negação do perigo em relação aos opositores e às dificuldades a
superar; a resiliência, entendida como uma enorme paciência com as dificuldades de
sobrevivência, com a falta de tudo que está disponível para outros, a superação; a
ironia no trato da injustiça, da maldade, dentre outros fatores que recaem sobre os
entrevistados.
A esperança e o desejo de cada vez mais conquistar seus objetivos
pessoais e sociais; o agradecimento pelas conquistas gradativas; a confiança; o
reconhecimento do apoio de pessoas e das oportunidades; a capacidade de fazer
elos, amizades e disposição de cultivá-las.
Uma característica forte, entre todos os entrevistados que viveram em
trajetória de rua, é a atitude de ―paternagem‖ em relação aos companheiros que
sofrem. O apoio é incondicional, são sempre presentes e solidários (são chamados
carinhosamente de meninos).
Por derradeiro, essa autora conclui que não foi sonhando, foi muito acordada
que a ―tripulação cidadã‖ integrante deste estudo, levanta a âncora e chega ao porto
dessa Universidade PUC-SP, contando com o apoio das Agências Nacionais de
Estudos e Pesquisas. É no campo do direito público que a nossa cidadania é
reconhecida. São 25 anos da Constituição cidadã, 23 anos do ECA e 20 anos da
Loas. Paulatinamente, são quebrados os paradigmas da manutenção dos privilégios
de poucos para ter acesso ao ensino superior.
As classes populares estão, sim, alcançando patamares de ingressar e
permanecer em cursos de graduação e pós-graduação. É nesse contexto que aqui
estou escrevendo minha experiência de legitimidade de representação nos
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Conselhos, em conjunto com os demais companheiros, após uma década, cujas
experiências fazem parte da mesma trama: Luta por cidadania.
Esse é um novo lugar, todos os que tiveram o direito sonegado pela história
de desatenção, a palavra tantas vezes silenciada e expropriada, hoje
protagonistas dessa revolução, a existência reinventada.

são os
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Tudo o que se vê não é igual ao que a gente viu há um segundo...
Com essa motivação, compreende-se que pesquisar é uma atitude de busca
constante e, por isso, tem caráter incessante. Nessa dinâmica investigativa,
constitui-se como uma atitude de prática teórica.
Então, apresento aqui minhas considerações finais, sem a pretensão de
denominá-las conclusivas.
O acúmulo proveniente desse processo de estudo, articulado com os
aportes teóricos, está fundamentalmente referenciado a um movimento dialético.
Busquei compreender a origem, a organização e as relações de poder no
âmbito do Estado e da sociedade civil, considerando a pluralidade dos sujeitos e os
interesses em disputa. Vistos pelas lentes dos cidadãos titulares de direitos e
protagonistas dessa história.
Registrei

suas

trajetórias,

especialmente

como

cidadãos,

em

sua

pessoalidade e relações sociais, nas experiências que tornam possível retratar e
compreender o significado, da luta e da construção de estratégias de sobrevivência
em condições adversas na cidade de São Paulo, aproximando-me dela objetiva e
subjetivamente.
Faço constar, neste trabalho, reflexões acerca dessa vivência no Comas,
perfazendo uma década, de 2002 a 2012.
Os sujeitos-cidadãos, que tem suas histórias relatadas neste trabalho,
representam essa trajetória, expressando um grande significado político, porque traz
as marcas das relações de poder e mando estabelecidas historicamente no País.
Esse trabalho é todo permeado pelas incompletudes das políticas públicas,
assim como revela a luta dos cidadãos que acreditam na participação, na justiça
social, e nas possibilidades de transformação. Contudo, considerando o contexto
político, no sistema capitalista de produção excludente são sérios os obstáculos ao
exercício do controle público e da cidadania.
Buscamos identificar quais são os limites existentes, localizar os desafios
que se transformam em possibilidades de construção e estabelecimento de uma
agenda positiva de luta. Pelo teor das experiências partilhadas, conforme relatadas
no subitem Refletindo Trajetórias, todas as proposituras dos sujeitos-cidadãos
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mostram a incessante busca de portas de saída na perspectiva coletiva, na ordem
republicana.
A história da participação institucional é marcada fortemente a partir da nova
CF de 1988, que se inaugura um novo momento no País por meio da garantia de
direitos e das políticas públicas, como exigência à consolidação da cidadania e ao
exercício da democracia. Para que as políticas públicas firmadas em lei viabilizemse, a sociedade é chamada a participar em esferas e espaços públicos.
O percurso no qual discutimos o controle público e a participação dos
usuários revela-se tortuoso, porque aponta também para as limitações materiais,
como transporte e alimentação, que são impostas aos cidadãos titulares de direitos,
representantes no Comas. A atenção para com essa demanda foi exaustivamente
solicitada, e por reiteradas vezes negada, pela ordem burocrática, na qual o
Conselho se mantém com o argumento da falta de amparo "legal".
Nessa medida, paradoxalmente, permanece a legalidade e o desamparo aos
conselheiros no seio do Conselho. Essa realidade é a principal razão pela qual todos
os sujeitos da pesquisa expressam o cansaço e a fadiga, que desanima, desarticula
e exclui, pois esses conselheiros necessitam de condições objetivas de
sobrevivência, visto que esses conselheiros, ao passo que representam e lutam
pelas demandas coletivas, também defendem sua própria dignidade. E foi na luta
por essa dignidade que eles chegaram até os Conselhos.
Compreender essas razões significa reconhecer que o exercício do controle
público, por meio dos Conselhos, pressupõe negociação entre sujeitos sociais
representantes do Estado e da sociedade civil, que se tornaram insuficientes para
abarcar as estratégias político-ideológicas, próprios da acumulação do capital e suas
estratégias de submissão.
Nesses espaços, são confrontados interesses diversos, mas acaba-se
privilegiando as especificidades dos corporativos ou

individuais, presentes no

interior das entidades da sociedade civil do jogo político dos governos. Estes,
frequentemente, priorizam políticas de governo, que vão em detrimento de uma
política de Estado, evidenciados nas atitudes de cooptação, opressão, desrespeito e
usurpação do direito, até da própria informação.
Os

limites

impostos

ao

controle

público

nesses

espaços

são

incomensuráveis. Considerando a noção de partilha de poder, o controle público diz
respeito ao sentido de assegurar a cidadania, consolidar a democracia por meio da
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participação, da mediação necessária para a superação das desigualdades e
construção da justiça social.
Nessa realidade, há certa ambivalência nas práticas e retóricas, ora ela é
centrada no cidadão, no fortalecimento, na política de travessia, que supera as
relações de dependência, a ampliação da consciência da população sobre as
causas geradoras da realidade em que vive e busca da mobilização para a sua
superação. Ora, persiste nas arraigadas

práticas focalizadas e fragmentadas.

Porém, em ambas, porém, perpassam o contexto de desreponsabilzação do Estado
na execução das politicas sociais.
Desse modo, constatamos, em dez anos de atuação do Comas, que é
possível afirmar que, em sua trajetória, houve avanços, embora ainda se
apresentem descontínuos nas inovações institucionais democratizantes, tendo
sempre presente que a política social não altera, por si só, as questões estruturais;
pelo contrário, muitas vezes as oculta. Por exemplo, o cumprimento das metas do
Plas, das deliberações das conferências, bem como a ampliação do percentual do
destinado à Política da Assistência Social no orçamento do município.
Na perspectiva de ampliação dos processos de democratização e
participação, os entrevistados apontam para a importância de resgatar a experiência
do Orçamento Participativo, grupos de trabalhos temáticos em sintonia com os
fóruns, movimentos e conselhos intersetoriais. São iniciativas que representam
possibilidade de construção de direitos e de enfrentamento direto dessa ordem
injusta e desigual.
Enfim, clamam por mais democracia. Como apontamos nas reflexões
contidas no Capítulo II, em que identificamos que a finalidade da política deve ser
assegurar a todos os cidadãos uma vida justa, digna e feliz, alicerçada na ética.
Conforme sustenta Chauí (2011), é da ordem da práxis, por excelência.
O compromisso com a disponibilização das informações no Conselho é um
parâmetro importante para verificar o grau dessa vivência democrática.

Sobre

a

qualidade das informações a que os conselheiros têm acesso, observamos que não
basta informar, é necessário qualificar essa matéria, bem como desenvolver uma
prática centrada na pedagogia de direitos126, na perspectiva de diminuir as
distâncias entre os representantes e os representados. Faz parte desse desafio

126

Termo usado por Paulo Freire.
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aproximar os serviços socioassistenciais, tanto públicos quanto privados, da
dinâmica do Comas, bem como investir nos processos de formação para dar
visibilidade ao estatuto do cidadão sujeito de direitos.
Constatamos também que houve um crescimento do otimismo dos
entrevistados em relação à mudança de gestão. Essa motivação é compreensível
quando, com base nos depoimentos e nos dados aferidos sobre o desempenho da
gestão governamental quanto do Conselho, é notório que nas gestões democráticas
e populares ocorreram mais avanços em relação à abertura para a ampliação e o
protagonismo, no tocante à participação popular. Houve também evidências sobre
recrudescimento e limitação dessa presença cidadã nas gestões cujos partidos
dirigentes estavam alinhados com as classes dominantes e com o conservadorismo.
Portanto, revigorando as práticas antidemocráticas e patrimonialistas,
apenas "usando" o Conselho para referendar as políticas governamentais, lobby de
organizações, quando muito, espaço servindo "apenas", como lócus reivindicatório,
sobretudo pela rede conveniada. Nesse contexto, cabe um pergunta importante:
Será que a sociedade civil tem condições de executar e ao mesmo tempo controlar a
Política de Assistência Social?
Observamos que, em virtude da heterogeneidade da sociedade civil,
sobretudo na sua dinâmica conflitiva e contraditória, é necessário ter claros os
limites que recaem sobre o ―poder‖ dos Conselhos, particularmente no que tange à
construção de uma nova cultura que possa levar em conta a supremacia da defesa
dos interesses dos usuários.
Embora o controle público seja um direito assegurado por lei, ainda
permanece limitado e fragilizado por todas as razões elencadas neste trabalho e
contida nessas trajetórias. O caminho aponta para necessidade de intensificação da
luta pelas políticas públicas para além da Assistência Social, sobretudo a politica de
planejamento que defina suas prioridades de investimento a partir dos distritos com
maior vulnerabilidade social. Essa medida exige uma legislação específica que
determine os percentuais necessários á reversão do grave quadro em que se
encontram os cidadãos vulneráveis na cidade.
Alterações importantes poderão ocorrer quando o cumprimento desses itens
for incluído pelo CNAS como um dos pré–requisitos para a exigência de mudança
para condição de gestão plena do município.
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Revelou-se que o Estado opera pela segmentação imposta pela sociedade
capitalista, mediante a exclusão do acesso a bens e serviços, constituindo-se como
desafio para a efetivação dos direitos.
Contudo, o debate atual, focado sob as novas lentes da participação:
utopias, agendas e desafios, é um importante trabalho, como o organizado por
Souto e Paz (2012), no qual as autoras e militantes da agenda democrática e
participação proporcionam a reflexão e um balanço sobre a trajetória da participação
democrática no País identificando a realidade do desencanto e o desafio do
reencanto.
A reflexão aponta para a importância de se fazer um novo desenho
arquitetônico da participação, cuja proposta vem sendo elaborada e defendida como
um necessário sistema de participação, por meio do qual poderia ocorrer o
financiamento da participação dos atores não estatais.
Esse sistema objetiva criar uma articulação entre esses espaços de
formulação e avaliação das políticas públicas, tornando-os mais efetivos. Em
consonância com essa meta, nossa pesquisa percebeu a sintonia e aspiração dos
entrevistados com os tópicos elencados por Pontual (2013), qual seja: O
aperfeiçoamento dos canais já instituídos, a criação de novas linguagens de
participação democrática, com a apropriação dos meios digitais e das novas
tecnologias, além da articulação entre essas ferramentas para o monitoramento e a
fiscalização das políticas públicas.
Por certo, precisamos consagrar efetivamente a participação social como
método de governança, reconfigurando, de forma cada vez mais profícua, os canais
de relação entre sociedade e estado, assim como nossa própria concepção de
democracia e cidadania, que ainda carecem de visibilidade e concretude.
Embora o Conselho tenha estabelecido um precário canal de diálogo, pelo
que constatamos na pesquisa, ele pode, com o tempo e a experiência, vir a ser
aperfeiçoado, deixando de constituir–se, em alguns momentos, como instrumento
de legitimação daqueles que estão de posse do poder, para reinventar-se para além
do clientelismo tecnocrático. Ser um elo forte na inter-relação Estado e sociedade
civil. Contudo, a gestão democrática do Suas atende já a uma dimensão importante
das lutas das classes subalternas em seu conjunto.
Pelo teor dos depoimentos colhidos, entendo que o sistema de proteção
social brasileiro, para ser mais efetivo, precisa ir além do atual formato da Política da
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Seguridade Social, ampliando o leque das políticas públicas como: econômicas,
fiscais, emprego e renda, habitação, meio ambiente,

crédito, dentre outras,

articulados com a Política de Assistência Social na perspectiva de garantia e
ampliação dos direitos de condições de vida digna e do exercício da cidadania.
Em relação às Conferências, há sérios limites sobre o alcance dessa prática,
porque o resultado repercute pouco na vida dos cidadãos; tem sido apenas um
procedimento mecânico, que se repete a cada dois anos. Conferir deve ser uma
tarefa sistemática e ainda em consonância com o Plas e a Secretaria de
Planejamento, na perspectiva de tratar com prioridade as demandas dos segmentos
vulneráveis.(ANEXO R)
Destaca-se o relevante papel que têm exercido tanto o Cress– 9a Região,
quanto o Cfess, na posição de Conselhos da categoria do Serviço Social em apoio e
defesa da atuação crítica e propositiva, para que o direito à participação, o direito à
liberdade, o direito à cidade, possam ser continuamente concretizados na
perspectiva de uma sociedade realmente democrática e fortalecer as justas
demandas dos usuários por um lugar mais central nas decisões políticas.
Compreendemos a importância do Conselho incluir em seu plano de
Recursos Humanos uma metodologia de registro do memorial de todos os
conselheiros, cidadãos, por atuarem com espírito republicano, aqueles que se
dedicam à defesa e garantia dos direitos nessa cidade e por vezes são ocultados e
têm também seus direitos negados.
Sem dúvida faz-se necessário a adequada articulação dos cidadãos
usuários da Política de Assistência Social para a elevação da consciência de classe,
como atuar organicamente, lutar e exigir a alteração da ordem vigente, ocupar seu
lugar devido como titular de direitos.
Diante dessas questões, sugerem-se novos estudos e pesquisas, tendo em
vista o aprofundamento da temática em foco, que demonstrou ser de grande
complexidade e amplitude, como a necessidade de adequações na lei de criação do
Conselho, para contemplar as novas demandas por mais inclusão e participação.
Por fim, é essencial entender que o cansaço registrado pelos entrevistados é
uma advertência, porque o momento político exige atenção e cuidado especiais
sobre o sentido real da cidadania e da democracia. Possibilidade de representação
de uma história de vida e luta, como experiência histórica.

215

A fragmentação serve a um único interesse: o fortalecimento das classes
dominantes e conservadoras. Em virtude dos desencantos identificados, também
está presente a semente do reencanto. Por certo, entendo que a união das agendas
positivas entre o Estado, Sociedade Civil Organizada e os cidadãos, que podem
anunciar uma nova primavera.
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ANEXOS

ANEXO A

Quadro I – Percurso da Institucionalização dos Direitos previdenciários, legislações e
programas previdenciários, trabalhistas e sociais de 1923 a 2013.
Caixas de Aposentadoria e
Pensão. Lei Eloy Chaves.
Criação do Serviço Social Rural.
1923
1955
Conselho
Nacional
do
Trabalho; Decreto 16.027.
Governo de Juscelino Kubitscheck;
Jânio Quadros e João Goulart – Plano
Estendeu–se o regime da
Trienal
de
Desenvolvimento
Lei Eloy Chaves aos
Econômico e Social (Transporte,
1956–
portuários e marítimos.
Energia,
Comunicação,
Petróleo,
1926
1960
Saúde e Educação). Único setor
abordado foi a educação. Crise
Financeira. Promulgação da Lei
Orgânica da Previdência Social
(LOPS).

1927

Instituto de Previdência
para os funcionários da
União. Decreto legislativo
5.128

1928

Código
de
Menores.
Estendeu–se o regime da
lei Eloy Chaves aos
trabalhadores dos serviços
de
telégrafos
e
radiotelégrafos.

1930

Criação do Ministério do
Trabalho,
Indústria
e
Comércio.
Criação
do
Departamento Nacional do
Trabalho. Primeiro decreto
sobre sindicalização

1931.

1932

Início
da
discussão
centralizada no Movimento
Escola Nova.
Decretada
jornada
de
trabalho de 8 horas no
comércio e na indústria.
Regulamentação
do
trabalho feminino, proibição
do trabalho noturno e
estabelecimento de salário
igual para homens e
mulheres. Regulamentação
do trabalho de menores.

1961

1963

1964

1966

1968–
1973

Aprovação da Lei Orgânica da
Previdência Social (LOPS). Ampliação
da cobertura previdenciária dos
profissionais liberais. Aprovação da
Lei de Diretrizes e Base da Educação
(LDB).
Promulgação
do
Estatuto
do
Trabalhador Rural. Inclusão do
trabalhador rural que não contribui
diretamente para a Previdência Social
–
Fundo
de
Assistência
ao
Trabalhador Rural (FUNRURAL).

Fundação Nacional do Bem–Estar
Social (FUNABEM).

Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço (FGTS). LOPS é transformada
em Instituto Nacional do Seguro
Social (INSS).

Milagre econômico. Governos
Costa e Silva e Médici.

de

Criação da
trabalho.

1933–
1934

1934

1936

carteira

de

Regulamentado o direito a
férias para comerciários e
industriários.Criação
do
Instituto de Aposentadoria
e Pensão dos Marítimos
(IAPM).
Decreto que estabelece a
autonomia dos sindicatos.
Criação do Instituto de
Aposentadoria e Pensão
dos Comerciários (IAPC).
Criação do Instituto de
Aposentadoria e Pensão
dos
Bancários
(IAPB).
Constituição Federal de
1934 consagra o direito à
previdência.
Criação do Instituto de
Aposentadoria e Pensão
dos Industriários (Iapi),25
Lei 367, de 31/12/1936, em
execução em janeiro de
1938.

1937–
1945.

Estado
Vargas

1938

Criação do Instituto de
Aposentadoria e Pensão
dos Empregados em
Transportes
e
Cargas
(Iapetec).
Criação
do
Instituto de Aposentadoria
e
Pensão da Estiva (Iape).
Criação do Instituto de
Previdência e
Assistência Social dos
Servidores
do
Estado
(Ipase). Conselho Nacional
de Serviço Social (CNSS).

1940

1941

1942

1943

Novo,

Getúlio

Primeiro de maio – Lei fixa
o salário–mínimo para todo
o País.
Criação da Justiça do
Trabalho.
Criação
da
Legião
Brasileira de Assistência
(LBA). Criação do Serviço
Nacional de Aprendizagem
Industrial (Senai).
Consolidação das Leis do
Trabalho (CLT).

1974

1977

1988

1989

1990

1993

2004

2005

2009

Criação do Ministério de Previdência e
Assistência Social.

O INPS é desmembrado em três
órgãos:
Instituto
Nacional
de
Previdência Social (INPS), Iapas e o
Instituto
Nacional
de
AssistênciaMédica de Previdência
Social (INAMPS).

Constituição Federal – Constituição
Cidadã: Seguridade Social:Assistência
Social, Previdência Social e Saúde.

Criação do Ministério de Bem–Estar
Social.
O INPS foi refundido com o IAPAS,
passando a se chamar INSS e, no
mesmo ano, O INAMPS foi absorvido
pelo Ministério da Saúde. A proteção
social estendeu–se aos trabalhadores
que não contribuíram diretamente com
a Previdência Social. Institui–se o
Beneficio de Prestação Continuada
(BPC). Crise e reforma da Previdência
Social. Primeira redação da Lei
Orgânica de Assistência Social (Loas),
vedada pelo Congresso Nacional.
Estatuto da Criança e do Adolescente
(ECA).

Aprovação da Loas; Criação do
Conselho Nacional de Assistência
Social(CNAS) e extinção do CNSS.
Aprovação da Resolução CNAS n.º
145
da Política Nacional de
Assistência Social (PNAS).
Aprovação Resolução CNAS n.º 130
do Sistema Único da Assistência
Social(SUAS)

Aprovação da Resolução 109 do
Conselho Nacional de Assistência

Social (CNAS) tipifica os
Socioassistenciais.

Serviços

Constituição
Federal
manteve as conquistas
sociais do período anterior
e garantiu os tradicionais
direitos civis e políticos.
Aprovação da Lei LOAS/ SUAS Nº
1946
2011
Criação do Serviço
12.435.
Nacional de Aprendizagem
Comercial
(Senac);
Fundação
Casa
Popular(FCP).
Segundo
mandato
de
Getúlio Vargas. Alteração
da
denominação
do
1951– Ministério da Educação e
Aprovação da Lei das Domésticas
2013
1954
Saúde
Pública
para
Ministério de Educação e
Cultura.
Ministério
da
Saúde.
Fonte: autoria da pesquisadora – Esquematização (2013), com base em levantamento bibliográfico:
(SANTOS,1979, FALEIROS,2006 e SOUZA, 20012)

ANEXO B
Cenários da Cidadania no Brasil de 1964-1990

Brasil Era Vargas
Brasil 1964-85
Brasil 1985-90

Direitos Sociais
(+)
(+)
(-)

Direitos Políticos
(-)
(-)
(+)

Direitos Civis
(-)
(-)
(+)

ANEXO C

QUADRO 4
Deliberações do COMAS 2002–20012.

Consolidação das temáticas analisadas pelo COMAS de 2002 a 2012
Assuntos agrupados 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
por temática
Organização
do 69,9 21,0 56,0 19,0 21,6
7
18
–
9
10
Conselho
Política
de 14,0 26,1 31,8 33,2 21,7
3
6
–
4
4
assistência social
Registro
das 32,0 16,0 33,8 12,2
8,7
21
20
–
14
15
entidades
Diálogo
com
o 13,1
2,5
21,0
5,4
–
4
4
–
3
3
Executivo
Política
de
7,5
21,0 12,8 10,2
8,7
9
6
–
8
4
Convênios
Transferência
de
7,5
0,8
7,4
4,8
–
1
–
–
3
1
renda
Emendas
6,8
0,8
11,4
6,1
8,7
–
1
–
–
–
Parlamentares
Relações com outros
6,8
3,4
–
7,5
–
9
9
2
9
11
atores políticos
Segmento: Crianças
6,8
4,2
3,1
2,7
–
8
2
–
2
4
e Adolescentes
Segmento:
2,3
3,4
4,3
6,8
–
5
7
–
2
2
População
em
situação de rua
Segmento: Idoso
1,5
–
1,1
–
–
–
1
–
–
1
Segmento: Mulher
0,8
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Benefícios
0,8
0,8
–
–
–
5
–
–
–
2
Organização
das
–
–
–
30,0
–
9
1
6
6
14
conferencia(Conferir)
Programa
–
–
–
–
–
3
1
–
–
–
federal(inclusão
produtiva
e
Pronatec)
FMAS
–
–
3
–
–
8
3
1
3
11
Municipalização
–
–
–
–
–
8
2
–
–
–
Frequência
dos
–
–
–
–
–
2
–
–
–
4
conselheiros
Monitoramento
–
–
–
–
–
10
6
–
7
13
Capacitação
–
–
–
–
–
3
1
1
2
2
Jovens
–
–
–
4,3
–
1
–
–
–
–
Família
–
–
–
4,3
–
–
–
–
–
–
Pessoa
com
–
–
–
–
–
3
–
–
–
1
Deficiência
Cooperação técnica
–
–
–
–
–
2
–
–
–
–
SUAS
–
–
–
5
–
–
–
–
–
–
Fonte: elaborado pelas atas das reuniões plenárias do COMAS/ MAESTRO, 2009(Período de
2002–2006) Pesquisadora. (Período de 2007–20012)

2012
13
5
11
2
3
–
–
3
7
2

2
–
1
6
1

5
–
2
10
3
–
–
–
2
–

ANEXO D
Orçamento Smads e FMAS 2009- 2012
Exercício

Orçamento Atualizado

Valor Empenhado

%

2009

644.657.273

553.163.881

85,8%

2010

856.775.987

556.319.625

64,9%

Fonte: PLAS, 2009-2012

ANEXO E
Total de resoluções e atas publicadas do Comas - Período 2000/2006

Gestão do
Comas
Primeira
(1/20003/2002)
Segunda
(4/20023/2004)

Terceira
(4/20043/2006)

Ano

Quantidade de
Atas

Quantidade de
Resoluções

2000

2001

2002

26

32

6

0

04

1

2002

2003

2004

21

27

9

10

35

3

2004

2005

2006

23

25

7

44

49

12

TOTAL
Fonte: Tatagiba (2007)

176

158

ANEXO F
Total de resoluções e atas publicadas do Comas - Período 2006/2012

Gestão do Comas

Ano

Quantidade de
Atas

Quantidade de
Resoluções

Quarta
(4/2006-03/2008)

2006

2007

2008

18

33

13

4

14

9

Quinta
(4/2008-3/2010

2008

2009

2010

13

6

0

5

11

1

2010

2011

2012

20

11

10

6

9

1

2012

-

-

1

-

-

6

-

-

Sexta
(4/2010-3/2012)

Sétima
(2012/2013/2014)
TOTAL

125

68

Fonte: Elaborada pela pesquisadora, com base nas informações disponíveis no site do Comas.

ANEXO G
Teses e Dissertações relacionadas a defesa dos direitos dos

usuários e a

participação cidadã

PUC–SP–
2010

Controle Social: Expressão do Glaucia Alves Lellis Tese apresentada à
reformismo conservador ou da luta Pontifícia
pelo fortalecimento da Democracia? Universidade Católica de São Paulo como
exigência
parcial para obtenção do título de Doutora
em Serviço
Social sob a orientação da professora
doutora Maria
Carmelita Yazbek

PUC–SP–
2012

Territórios,
Sociabilidades
e
Territorialidades: O tecer dos fios na
realidade dos sujeitos dos distritos
de Perus e Anhanguera na Cidade
de São Paulo

PUC–SP–
2012

A
Reinvenção
Da
Existência:
Histórias De Vidas E O Confronto Da
Proteção e Desproteção Social na
Realidade de Manaus/AM

Joselene Gomes de Souza .Dissertação
apresentada
à Pontifícia Universidade Católica de São
Paulo como
exigência parcial para obtenção do título
de MESTRE
em Serviço Social sob a orientaçãoda
professora
doutora Maria Carmelita Yazbek

PUC–SP–
2012

A participação do Conselho Popular
de Saúde na dinâmica deliberativa
do
Conselho Municipal de Saúde de
Diadema/SP: um processo em
questão.2008 – 2010

Tânia da Costa MESTRADO EM SERVIÇO
SOCIAL
Dissertação
apresentada
à
Banca
Examinadora da
Pontifícia Universidade Católica de São
Paulo,
orientação da Profa Doutora Maria Lúcia
Carvalho da
Silva.

USM–
SP2009

O processo de formação da agenda
de políticas públicas: uma análise do
Conselho Municipal de Assistência
Social (COMAS) da cidade de São
Paulo.

José
Maestro
Queiroz
Dissertação
apresentada ao
Programa Multidisciplinar em Educação,
Administração
e Comunicação. da Universidade São
Marcos.

Rodrigo Aparecido Diniz MESTRADO EM
SERVIÇO
SOCIAL Dissertação apresentada à Banca
Examinadora
da Pontifícia Universidade Católica de São
Paulo,
orientação da Profa Doutora Maria Lúcia
Martinelli

UFAM
2009

Efetividade
Do
Sistema
De
Informação,
Monitoramento
E
Avaliação Da Assistência Social:
Limites, Potencialidades E Desafios.

DAYANA CURY ROLIM Dissertação para
obtenção do
Título de Mestre em Serviço Social do
Programa de
Pós–Graduação em Serviço Social e
Sustentabilidade
na Amazônia da Universidade Federal do
Amazonas,
Orientadora: Profa. Dra. Márcia Perales
Mendes Silva

UCPEL
2008

Caminhos E Descaminhos Do
Usuário Da Política Da Assistência
No Exercício Do Controle Social: Um
Estudo Realizado Em Municípios De
Gestão Plena Do Suas No Estado
Do Rio Grande Do Sul

Loiva Mara de Oliveira Machado.
Dissertação de
Mestrado apresentada ao curso de
Mestrado em
Política Social da Universidade Católica de
Pelotas,
para obtenção do título de Mestre em
Política Social.
Orientadora: Profa. Dra. Vini Rabassa da
Silva

UNIMARC0
– 2006

O processo de participação
no Eliane da Silva Cara
Mestrado em
Conselho Municipal de Assistência educação ,
Social de São Paulo DE 2000 A 2003 administração e comunicação.
Orientador: Leonel Mazzali

ANEXO H
CARACTERÍSTICAS DOS PARTICIPANTES DA PESQUISA

NOME

CIDA
MOURA
DEOCLE
CIANA
RENATO
SEBAST
IÃO
ANDERS
ON

IDADE

NATU
RALI
DADE

SEGMEN
TO

ÓRFÃOS OU
ABANDONA
DOS NA
INFANCIA

VIVENCIA
DA
EXPERIEN
CIA DE
SEM TETO

69

SP

USUARIO

–

X

X

VIVÊNCIA
DA
EXPERIEN
CIA DE
SUBEM
PREGO
X

50

MG

X

X

X

X

47
44

SP
SP

TRABALH
ADOR
USUARIO
USUARIO

X
X

X
X

X
X

X
X

37

SP

USUARIO

X

X

X

X

NOME
CIDA
MOURA

MIGRAÇÃO
1971
27 anos

ESCOLARIDADE
ENSINO MÉDIO
COMPLETO

FILHOS
1

MOVIMENTOS
–
–Não participou
de Movimentos

DEOCL
ECIANA

Março de
1964 e
Dezembro de
1980
18 anos

ENSINO
SUPERIOR
COMPLETO

0

DCA
MORADIA
FAS
FEI

RENAT
O SENA

1988
23 anos

ENSINO MÉDIO
COMPLETO

1

MORADIA
MNPR
FAS

SEBAS
TIÃO
NICOM
EDES
ANDER
SON
LOPES

DEZEMBRO
DE 1986
18 anos

ENSINO
FUNDAMENTAL
COMPLETO

0

MNPR
FAS

NASCEU EM
SÃO PAULO
Retorno aos
14 anos

ENSINO
FUNDAMENTAL
INCOMPLETO

2

MNPR
FAS

VIVÊNCIA DA
EXPERIENCIA
DE
TRABALHO
INFANTIL

CONSELHOS
COMAS
OP– ORÇAMENTO
PARTICIPATIVO
PPD. PESSOA
PORTADORA DE
DEFICIENCIA
CONSELHO
GESTOR DE
SAÚDE
CONSELHO
TUTELAR
COMAS

CONSELHO DE
MONITORAMENT
O
COMISSÃO de
REPRESENTANTE
S DO COMAS
ORÇAMENTO
PARTICIPATIVO
COMITE
MUNICIPAL DE
DIREITOS
HUMANOS
COMAS
CONSELHO DE
MONITORAMENT
O
CNAS
CONSELHO DA
CIDADE

GESTÕES
2002–2004
2004–2006
2006–2008
2008–2010
2010–2012

1992–1995
2002–2004
2004–2006

2004–2006
2013–

2004–2006
2006–2008

2012–2014
2013–

ANEXO I
BOLETIM DE OCORRÊNCIA (B.O) SOBRE FRAUDE NO SEGMENTO DOS
USUARIOS, DURANTE NO PROCESSO ELEITORAL NO COMAS REGISTRADO
NA DATA DE 29 DE MARÇO DE 2006

ANEXO J
CARTA DENUNCIA DO FORUM DE ASSISTENCIA DA CIDADE DE SÃO PAULO
AO CONSELHO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
[...] TEXTO ANEXO Á ATA DE SUA APROVAÇÃO, CUJO CONTEÚDO CAUSOU
GRANDE REPERCUSÃO TANTO LOCAL QUANTO NACIONAL.
“O Fórum de Assistência Social da Cidade de São Paulo – FAS–SP, vem através deste,
por deliberação de sua última plenária, em 08/10/2012, manifestar–se publicamente acerca
da situação atual da política de Assistência Social em curso no nosso município. Pela
multiplicidade de problemas e situações que subvertem o marco legal vigente, optamos por
expor o que segue, disposto em tópicos sintéticos e subitens, o que tornará este documento
apropriado aos seus objetivos, sem porém, tomar tempo maior que venha inadvertidamente
sobrepor–se aos objetivos deste evento. O desrespeito ao SUASe ao Controle Social na
cidade de São Paulo.
As deliberações do Conselho Municipal de Assistência Social – COMAS/SP, nem
sempre são publicadas em total fidelidade com o decidido em plenária (ex: tipificação
municipal dos serviços socioassistenciais); Eleição do Conselho Municipal de Assistência
Social – COMAS–SP (2012/2014) Apresentamos aqui um aspecto da eleição do COMAS–
SP que nos causam preocupação e que vem repercutindo fortemente em suas ações na
cidade de São Paulo: Houve favorecimento, desmedido e desproporcional, à eleitores da
assembleia do segmento dos trabalhadores, através de transporte fretado (abuso de poder
econômico).
Essa atitude favoreceu determinada parcela de eleitores, tornando–se determinante na
atual composição do COMAS–SP, uma vez que o quórum da referida assembleia, foi
distorcido, implicando em vício de legitimidade, com a decorrente presença ostensiva de
estagiários oriundos de organizações que atuam com jovens aprendizes e estágios (lei
10.097/2000), com inegáveis prejuízo aos trabalhadores do SUAS. Cumpre esclarecer que
tudo isso foi, referendado pela comissão eleitoral do COMAS–SP no mandato anterior,
apesar de protestos e denúncias feitos durante e depois do pleito. Ainda informamos que, no
dia da plenária de eleição da nova gestão do COMAS–SP, houve a ausência do Ministério
Público e tudo ocorreu sem sua fiscalização.
Descumprimento SUAS, NOB, NOB–RH, Política Nacional de Assistência Social:
Apesar do previsto na NOB/SUAS, LOAS, PLAS–SP, a Secretaria Municipal de
Assistência e Desenvolvimento Social de São Paulo vem negligenciando o atendimento aos
usuários, sobretudo nas situações de calamidades. Estes fatos foram discutidos em
Audiência Pública, convocada pelo FAS–SP, na Câmara Municipal, dia 25 de outubro último,
de forma específica, que por meios dos relatos apontam que é a Guarda Civil Metropolitana
que tem feito a abordagem à população em situação de rua, apesar da cidade dispor de
serviços especializados, tipificados na portaria 46 SMADS/2010, causando uma situação
vexatória e constrangedora para os usuários da assistência social.
Em relação ao atendimento a população em situação de rua, serviços de acolhida tais
como, Centro de Acolhida Capela do Socorro, Condomínio AEB, Núcleo Santo Dias da
Silva, foram fechados sem que o COMAS–SP se posicionasse de forma oficial, agindo
neste caso como um simples expectador. Falta de planejamento para o atendimento para
população em situação de maior vulnerabilidade, sobretudo à população em situação de
rua, na operação “baixas temperaturas”, com ações improvisadas na cidade, ampliando o
atendimento nos centros de acolhida em 30% da sua capacidade com per capta no valor de

R$9,47 (nove reais e quarenta e sete centavos); Dentro de suas atribuições a assistência
social não cumpre o seu papel articulador nas situações de incêndios nas comunidades
onde existem maior índice da especulação imobiliária, com ações que se resumem ao
fornecimento de cestas básicas, colchões e/ou bolsa aluguel com prazo de um ano. Na
audiência pública convocada pelo FAS–SP à recomendação contumaz aos usuários, para
procurarem casa de parentes e de amigos, foi bastante citada como espelho desta situação.
O CREAS na cidade de São Paulo é compartilhado com organizações sociais, o que
não está em consonância com as normativas da Assistência Social. Matéria que sequer foi
pautada para deliberação no COMAS–SP; Ação de caráter higienista na implementação da
política de Assistência Social que teve seu maior exemplo na região que ficou conhecida
como Cracolândia; Intersetorialidade não é efetivada nas ações em assistência social do
poder executivo com a omissão do COMAS–SP no controle social; Criação de órgãos
específicos intermediários, não previstos na politica de Assistência Social, tais como a
Coordenadoria de Assistência Social – CAS, não tem papel específico, filtra as ações a
serem efetivadas, tirando a autonomia e recursos humanos dos CRAS e do CREAS no
exercício de suas atribuições. Essa constatação é frequentemente trazida ao FAS–SP; Não
está sendo respeitada a delimitação do número de famílias por CRAS, onde determinados
Centro de Referência atendem todo o distrito; CRAS em sua maioria acabam por executar
serviços com características preponderantes de um plantão social; Na segunda audiência
pública para monitoramento e avaliação das ações de implementação das deliberações das
Conferências foi deliberado pela construção junto ao Ministério Público, de um Termo de
Ajustamento de Conduta – TAC, frente ao descumprimento reiterado e injustificado das
deliberações. O Ministério público presente na audiência pública se dispôs a colaborar
nessa construção Descumprimento de atribuições do COMAS. Diante do não cumprimento
pela Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social da deliberação da
proposta orçamentária 2013, aprovada pelo COMAS, com posicionamento dos titulares do
Conselho, pela não representação no Ministério Público, cabe ressaltar que este Fórum
através de suas representações no Conselho, se posicionaram contrários a esse
encaminhamento e impetrarão uma ação com apoio deste Fórum; COMAS–SP:
Providências e
Descumprimentos da deliberação do sobre a Orçamento (e seu
posicionamento majoritário – não assumiu papel controlador das ações); com decisão de
encaminhar representação no MP, pelo FAS, acompanhado dos Conselheiros da sociedade
civil que são membros do FAS.
A forma atual de organização do COMAS tem prejudicado seu papel fiscalizador com
criação mecanismos burocráticos e de procedimentos das ações fiscalizatórias: a)
Metodologia inadequada de visitas á rede socioassistencial; b) A ordem cronológica para
tramitação dos processos de inscrição no COMAS–SP, não está sendo cumprida; Com o
exposto, solicitamos ao Conselho Nacional de Assistência Social na qualidade de Órgão
Deliberativo e Controlador das ações em todo território nacional que exerça um papel
mediador na busca de urgentes soluções para o enfrentamento e superação das questões
aqui elencadas. Buscamos ainda compartilhar nossas dificuldades, com todos os Municípios
e Estados presentes nesta Reunião Ampliada Descentralizada, de maneira a contribuir com
a busca de ações preventivas que possam evitar o surgimento de eventuais situações
similares bem como seus tão negativos desdobramentos em outros Conselhos de
Assistência Social em todo país. As situações aqui elencadas buscam o fortalecimento do
controle social e da Política de Assistência Social.” Esta manifestação do F.A.S mostra a
necessidade do COMAS–SP rever a sua conduta em alguns pontos ,pois, a percepção da
Sociedade Civil que constrói a Política de Assistência Social na Cidade de São Paulo é
negativa conforme exposto no texto da Carta somente o Conselho de Assistência devido a
notória dissintonia com a Comunidade e o distanciamento das ações do Conselho daquilo
que a Cidade realmente deseja . Nada mais havendo a relatar segue o presente para
manifestação do Plenário do COMAS–SP.

ANEXO K

FUNRURAL

Documento do FUNRURAL que comprova o período trabalhado de 1935–1992.

ANEXO L

REPORTAGEM SOBRE O CONSELHO TUTELAR 1992–1995

ANEXO M – TCL– TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCL)

Fui informado (a) a respeito da presente pesquisa intitulada: Estudo sobre a participação
dos usuarios no controle público da Política de Assistência Social no Município de
São Paulo: Limites, desafios e possibilidades 2000 – 2012 que está sendo realizada
pela pesquisadora Deocleciana Ferreira, RG: 16.862.196–4. Você poderá a qualquer
momento do estudo contatar a autora através do telefone: 9 9743 1533 ou por e-mail:
deucliciana@ig.com.br. Fui informado(a), ainda, de que a pesquisa é orientada pela Profª
Drª Marta Silva Campos, a quem poderei contatar a qualquer momento que julgar
necessário através do telefone n. 3670 8512 ou e-mail sssocial@pucsp.br.Tive a explicação
que minha participação nesta pesquisa será por meio de entrevista. Também fui
informado(a) que a entrevista será gravada e identificada apenas com um código, omitindo
meu nome. Fui informado(a), também, que a minha participação é livre na pesquisa e a
minha aceitação não implicará em nenhum prejuízo ou vantagem de ordem institucional ou
pessoal. Confirmo ainda a cessão dos direitos da minha fala fornecida à pesquisadora para
se necessário, utilizar integral ou em partes, sem restrições de prazos e citações,
respeitando a privacidade do meu nome, desde a presente data. Abdico, outrossim, direitos
meus e de meus descendentes sobre a publicação da pesquisa. Atesto recebimento de uma
cópia assinada deste Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Este termo de
consentimento foi lido em conjunto com a pesquisadora e concordo em participar da
entrevista de forma livre e esclarecida, ficando com uma cópia desse documento.

São Paulo, ____ de _________________ de ______

Nome do Participante:_______________________________________________________

RG do Participante_________________________________________________________

Assinatura da Pesquisadora: ________________________________________________

ANEXO N – GRÁFICO I – Participantes da conferência Municipal de Assistência Social
2009 por segmento.
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Fonte: Elaborado pela pesquisadora à partir do relatório final da conferência 2009 está disponível no site do COM AS.

ANEXO O – GRÁFICO II– Participantes da conferência Municipal de Assistência Social
2011 por segmento

.

ANEXO P – GRÁFICO III – Participação dos usuários nas conferências de Assistência
Social do Município em 2003–2009 e 2011

ANEXO Q - IMAGEM 3– MAPA DAS VULNERABILIDADES SOCIAIS NO MUNICÍPIO DE
SÃO PAULO – PLAS 2009–2012

ANEXO R
CONFERÊNCIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA CIDADE DE SÃO PAULO 1993- 2013
CONFERÊNCIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA CIDADE DE SÃO PAULO - 1993- 2013
Em 1993, foi promulgada a Lei Orgânica de Assistência Social - Loas que representa um
significativo avanço para a Assistência Social, garantida na Constituição Federal de 1988,
juntamente com a saúde e a educação.
No mesmo ano que a LOAS foi promulgada, a Câmara Municipal de São Paulo através da
Comissão Especial de Estudos sobre a Assistência Social organizou o 1º Encontro Municipal de
Assistência Social nos dias 16 e 17 de dezembro, cujo resultado foi à constituição do Fórum
Municipal de Assistência Social de São Paulo.
No ano de 1994, foi realizada a 1ª pré-conferência, depois em 2001 a conferencia municipal
contou com pré-conferência, no ano de 2003 não ocorreu pré conferências. No ano de 2005,
2007, 2009 e 2011, a conferência contou com as pré-conferências.
As pré-conferências acontecem para facilitar a participação de forma descentralizada e preparar
a discussão, principalmente tendo em vista as dimensões da cidade.
I Conferência 1995 (9 e10/10), convocada pelo
Mapa da Exclusão/Inclusão Social da
Fórum da Assistência Social.
Cidade de São Paulo. Realizada no
Centro Pastoral São José.
II Conferência 1997 (14 e 15/97), convocada pelo
Projeto de Lei Substitutivo, que
Fórum da Assistência Social.
dispunha sobre a criação do Conselho e
Fundo Municipal da Assistência Social.
Realizada no Salão Nobre da Câmara
Municipal de São Paulo
III Conferência 1999 (18/11), convocada pelo Fórum Seis Anos Sem Loas :
da Assistência Social.
O Conselho de Assistência Social que
queremos para a cidade de São Paulo
Realizada no Salão Nobre da Câmara
Municipal de São Paulo
IV Conferência 2001 (3 a 5/7), foi realizada pela
Gestão,
Controle
Social
e
Secretaria de Assistência Social do Município de
Financiamento.
São Paulo com a participação do Conselho
Realizada no Centro de Convenções
Municipal de Assistência Social/Comas
Anhembi.
Assistência Social como Política de
V Conferência 2003 (2 a 4/10), Convocada pelo
inclusão: uma nova agenda para a
Conselho Municipal de Assistência Social/Comas
cidadania – 10 anos da Loas
Realizada no Projeto Oficina Boraceia.
VI Conferência 2005 (29 a 31/8), Convocada pelo
“Suas -PLANO 10: Estratégias e Metas
Conselho Municipal de Assistência Social/Comas.
para a Implementação da Política de
Assistência Social no Brasil.”
Realizada no Centro Universitário São
Camilo.
VII Conferência 2007 (25 a 27/7), Convocada pelo
Compromissos e Responsabilidades
Conselho Municipal de Assistência Social/Comas
para Assegurar Proteção Social pelo
Sistema Único da Assistência Social
(Suas)
Realizada no Centro de Convenções
Anhembi.
VIII Conferência 2009 (22 e 23/7), Convocada pelo
Participação e Controle Social no Suas.
Conselho Municipal de Assistência Social/Comas
Realizada no Centro de Convenções
Anhembi.
IX Conferência 2011(24 a 26/8), Convocada pelo
Avançando na Consolidação do Sistema
Conselho Municipal de Assistência Social/Comas
Único de Assistência Social – Suas,
com a valorização dos trabalhadores e a
qualificação da gestão, dos serviços,
programa, projetos e benefícios”.
Realizada no Centro de Convenções

X Conferência 2013 (4 a 6/9), Convocada pelo
Conselho Municipal de Assistência Social/Comas

Anhembi
“A Gestão e o Financiamento na
Efetivação do Suas”. Centro de
Convenções Anhembi

