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Levei tempo tentando achar o tom mais adequado para este texto, porque tenho
medo de produzir discurso enviesado na responsabilização de quem é vítima.
Mas já escrevi dois textos marcando minha indignação quanto ao governo atual
e por isso a escolha por este caminho, além do mais, não dá para desfazer o
governo (se fosse mulher no posto, até que dariam um jeito...).
Diante do retrocesso (ranço dessa palavra, mas não conheço outra melhor e
mais capaz de condensar o que estamos vivendo), da retirada à fragilidade dos
direitos (todos eles: humanos, sociais, civis, políticos), muitos me perguntam:
Como continuar acreditando no SUAS? Como manter a motivação? O que fazer
diante do desmonte, falta de profissionais, redução ou fechamento de unidades
de proteção social?
É difícil propor respostas a essas inquietações sem particularizá-las porque
temos uma diversidade de situações e contextos - considerando os aspectos
socioeconômicos e políticos de cada região do Brasil, mas eu desconfio que se
faz urgente repensar nossa ausência nas instâncias de controle social, bem
como questionar a qualidade quando há participação.
Os tempos são sempre de resistência e de luta para vários povos, minorias, e
movimentos sociais – mas aos tempos atuais, acrescenta-se tensão, terrorismo,
autoritarismo, Fake News e amadorismo. Lutas por direitos, por transformações
sociais, são campos de forças e na maioria das vezes o governo impera.
Vejo como saída mais disponibilidade para participar dos campos de disputas e
defesas de interesses coletivos. Porque acredito que o cenário atual escancara
a nossa falta de mobilização e de ocupação dos espaços de controle e
participação social. Mas também expõe a fragilidade dos resultados dessas
instâncias. Fragilidade porque a manutenção e o porquê desses espaços não
estão solidificados e não têm o mesmo prestígio nas diferentes regiões.
Nas grandes cidades temos organizações de grande atuação e com indiscutível
relevância enquanto que nas médias e pequenas cidades há uma lacuna enorme
de organizações coletivas.
Cada centro urbano com suas dificuldades. Nas metrópoles, mesmo com várias
organizações coletivas, é sabido que a participação popular não é muito
expressiva ou os espaços mais disputados, são concorridos pelas mesmas
pessoas, estas que revezam nos cargos de representatividade diante da falta de
pessoas interessadas em disponibilizar tempo de sua jornada para lutar por
causas coletivas.

Nas médias e pequenas cidades os espaços são dificultados pela
personalização das relações, pela rotatividade dos profissionais e pela
precarização dos vínculos trabalhistas, o que força o profissional a trabalhar em
dois ou mais municípios para receber um vencimento razoável.
Vou problematizar as conferências municipais dos conselhos de direitos porque
já presenciei muita participação protocolar nesses espaços e porque também
defendo que não há meios de aperfeiçoar uma prática senão passarmos pela
criticidade e pela análise da efetividade do que está sendo feito. Por isso pontuo
algumas situações a serem superadas:
Trabalhadores presentes em conferência para cumprir dia de trabalho e para
desempenhar atividades operacionais e de logística.
Trabalhadores como facilitadores dos grupos de trabalho porque foram
designados para tal função, contudo não fazem a menor ideia do que são as
temáticas a serem discutidas.
Trabalhadores que não sabem se estão como governo ou sociedade civil (o
resultado desse equívoco é desastroso e sintomático porque evidencia que os
trabalhadores estão alheios ao seu lugar de disputa e defesa).
Cabe a pergunta: testemunha-se tal situação por desinteresse dos trabalhadores
ou pelas condições de gestão do trabalho no SUAS que não viabilizam estudos,
capacitações? Se olharmos mais de perto, vamos encontrar as duas variáveis.
E os usuários? Salvo um número pouco expressivo, estamos longe de afirmar
uma participação efetiva. Já presenciei usuário conselheiro votando em pauta
que apenas favorecia interesses do governo, minha atenção ao seu voto foi
maior ao vê-lo dias antes em reunião com gestor da assistência social - este que
o convocou para um encontro.
Conseguinte, o descrédito e a depreciação desses espaços deliberativos são
inevitáveis. A desmotivação para se dedicar a esse campo também se torna
certa, daí perguntamos, quais motivos temos para acreditar em um processo tão
passível de dissimulação?
Serão esses os motivos da ausência de tanta gente? Ou serão essas ausências
as motivadoras desses resultados protocolares e questionáveis? Então, como
resistir usando ferramentas que nós desconhecemos ou que pouco lhes
conferimos créditos?
É sabido que conferências, conselhos de direito já funcionaram como marcos
decisivos no avanço dos direitos sociais e já se mostraram como possibilidade
efetiva de participação da sociedade civil nas decisões do governo. E é válido
pontuar que a natureza de intensas disputas e tensões de forças não são ruins
em si mesmas, pois são inerentes a construções heterogêneas com vários
interesses em pauta. O que não dá é só um lado da força se apossar do terreno,
munidos pelo privilégio do acesso e conhecimento do sistema, e se fazer
presente de maneira tão desonesta.

Uso o exemplo do conselho ou conferência, mas é preciso se abrir para os
espaços de defesa da classe trabalhadora e dos usuários como Fóruns
municipais ou regionais dos trabalhadores, Fóruns municipais dos usuários, pois
são imprescindíveis como resistência e construção coletiva para evitar o que falei
no início do texto: a perseguição política e personificação das lutas.
Discorridas as críticas ao modus operandi dessas instâncias coletivas e à nossa
exígua presença nas mesmas, por onde podemos começar?
Participar como ouvinte das reuniões ordinárias do CMAS e outros conselhos de
direitos, bem como de outras políticas púbicas do município;
Ficar atentos no prazo da eleição de composição dos conselhos;
Criar fórum dos trabalhadores ou reativá-lo;
Mobilizar, incentivar e colaborar com os usuários para que os mesmos possam
ser capazes de decidir e organizar seus espaços de lutas e defesas coletivas.
Incorporar nas atividades coletivas dos serviços do SUAS, ao longo do ano, as
temáticas e práticas de participação e controle social;
Participar de sessões ordinárias na Câmera de vereadores;
Acionar o Ministério Público diante de assédio moral no trabalho;
Acionar o Ministério Público frente a ameaça aos direitos sociais (é nossa função
a defesa social e institucional, mas sozinhos não dá para vislumbrar resultados
positivos!).
Acionar os conselhos estaduais ao identificar interferências e parcialidade
governamental nos conselhos municipais, bem como a ausência de participação
efetiva da sociedade civil.
Muito trabalho, não é? Então que tenhamos coragem para enfrentar as disputas,
para resistir ao poder opressor, e que possamos atravessar esses anos obscuros
e nos orgulharmos por não termos ficado sentados esperando a banda passar.
Mas que, fundamentalmente, possamos nos unirmos o suficiente para, juntos,
mantermos a perseverança na resistência coletiva.
Que a força esteja conosco!
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