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APRESENTAÇÃO

iente da necessidade de estimular e apoiar a organização das pessoas
excluídas da sociedade, capacitando-as a intervir mais ativamente no processo de formulação e controle social de políticas públicas, a Cáritas Brasileira instituiu como uma de suas linhas de ação as “Mobilizações Cidadãs e
Conquistas de Relações Democráticas”. A decisão de criar a linha e a comissão nacional foi tomada a partir do quadriênio 2000-2003, consolidada
durante a realização do 2º Congresso Geral da Entidade, para os anos
2004-2007. De lá para cá, uma série de ações relevantes foram desencadeadas pelos agentes Cáritas de todo o país, no sentido de estruturar e consolidar a nova linha.
Com grande satisfação, apresentamos agora à sociedade brasileira, um
apanhado dessas ações e experiências. Por meio deste Caderno, o/a leitor/a
poderá compreender o caminho percorrido pela Cáritas na construção dessa
nova linha, operacionalizada pelo Programa Nacional de Políticas Públicas,
que tem como meta: “Favorecer a conquista de direitos de cidadania e de
políticas públicas para melhoria das condições de vida da população excluída, fortalecendo suas capacidades políticas e organizativas através das
mobilizações sociais emancipatórias e das iniciativas nacionais e internacionais de redes, fóruns e articulações voltadas para a superação das estruturas sociais injustas no Brasil e na América Latina”.
A presente publicação permitirá ao/à leitor/a ter uma visão geral, mas
nem por isso superficial, da maneira como a Cáritas – por intermédio de
seus representantes locais, regionais e nacionais – apoiou e vem apoiando a
organização e as mobilizações dos setores excluídos e dos movimentos
populares. Apoio que teve início nos anos 80, durante a redemocratização,
e que se estende com força cada vez maior até os dias de hoje.
5
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Este Caderno traz, em sua primeira parte, um breve histórico de como foi
o processo de constituição desta linha de ação e de seu Programa Nacional de
Políticas Públicas, na rede Cáritas Brasileira, e de que modo a perspectiva
das Políticas Públicas foi nascendo, criando raízes e se expandindo nos projetos e ações da entidade. Conta a notícia da participação decisiva da Cáritas
nas emendas populares, durante a Assembléia Nacional Constituinte, que
resultaram em conquistas relevantes para segmentos sociais excluídos na
Constituição de 1988. Mostra o apoio e a participação da Entidade nas lutas
e organizações populares, sobretudo naquelas relacionadas aos trabalhadores, à educação política, à reforma agrária e urbana, ao sindicalismo e à
construção da cidadania. Mostra também as estratégias e meios utilizados
para estimular a participação popular na formulação das políticas públicas.
A segunda parte da publicação reúne oito experiências de regionais Cáritas
de quatro regiões do país: Nordeste, Sudeste, Norte e Sul. Em comum, elas
mostram o empenho e os desafios de uma instituição que tem como um de
seus principais objetivos “favorecer a democratização das relações sociais e
ampliação da cidadania”.
São experiências ricas, apresentadas sob a forma de relatos singelos da
ação cotidiana, que contextualizam o primeiro quadriênio do programa de
Políticas Públicas da Cáritas, mostram uma caminhada feita, passo a passo,
com meta clara, de influir na construção da cidadania ativa e na capacitação
para o controle social do Estado e de todas as instâncias públicas de poder.
A sistematização das experiências tem um cunho pedagógico, pois, ao
apresentar detalhamento do marco lógico, metodológico e operacional, pretende contribuir com os grupos que nelas possam inspirar-se.
As ações apresentadas/relatadas foram selecionadas/grupadas por eixos
temáticos referentes às relações da sociedade civil com o Estado, a saber:
controle social por meio de conselhos de políticas sociais e de convênios, de
capacitação para atuar junto às políticas públicas, por meio da comunicação
popular e das mobilizações cidadãs. Busca ser um balanço da presença e
contribuição da Cáritas Brasileira nestes espaços de articulação e de pressão
política criados pela sociedade civil organizada.
José Magalhães de Sousa
Diretor-Executivo Nacional
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INTRODUÇÃO

riada em 1956, pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil
(CNBB), a Cáritas Brasileira traz em sua identidade uma dupla natureza:
é um organismo de pastoral social da Igreja Católica e, ao mesmo tempo,
uma entidade de assistência social. Articulando essas duas dimensões,
buscou-se colocar como agente social de acordo com os desafios de cada
tempo histórico. Sujeita às dúvidas e contradições como qualquer outra
instituição, a Cáritas empenhou-se para se atualizar e responder aos desafios da realidade social, fiel às exigências do Evangelho onde Jesus define
a missão que nos cabe: “O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele
me consagrou com a unção, para anunciar a Boa Notícia aos pobres;
enviou-me para proclamar a libertação aos presos e aos cegos a recuperação da vista; para libertar os oprimidos e para proclamar um ano de graça
do Senhor” (Lc 4, 18-19).
Atualizando essa missão, buscou assumir, de forma integrada, a assistência, a promoção humana, a organização e apoio às lutas dos empobrecidos, coerente com o espírito da caridade libertadora afirmada no Concílio
Vaticano II, Conferências de Medellín e Puebla e Diretrizes da CNBB. As
linhas de ação da Cáritas estiveram sintonizadas com a prática e o espírito
das Comunidades Eclesiais de Base (CEBs), das pastorais específicas –
como Pastoral da Terra, Pastoral Operária, Pastoral da Criança, Pastoral da
Mulher Marginalizada... – que foram surgindo em meio a um contexto de
redemocratização do país.
A partir da década de 80, muitos agentes e coordenações da Cáritas
locais, regionais e nacional orientavam a sua ação junto aos setores empobrecidos e aos movimentos populares, no sentido de apoiar sua organização, suas mobilizações. Em muitos locais, a Cáritas foi aquele organismo
7
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que despertou e estimulou organizações e lutas de trabalhadores/as. A
prática metodológica de partir dos reais problemas dos empobrecidos/as
resultou num leque ampliado de tipos de ação em torno das diferentes
necessidades e problemas abrangendo questões como: a fome, a saúde, a
educação, o trabalho, a terra, a moradia, etc.
Assim, atuou junto a famílias de sem-terra, sem-teto, desempregados e
outras. A partir das emergências de ordem conjuntural, os agentes da Cáritas foram assumindo a perspectiva da educação popular no sentido de
articular problemas, práticas de resistência e lutas locais com as questões
estruturais.

UM

PROJETO DE TRANSFORMAÇÃO SOCIAL

Nesse grande país, com ações muito diversificadas, a prática de
uma caridade libertadora passou a difundir nos agentes da Cáritas a
compreensão de que sua ação não podia ficar no isolamento enquanto
experiências locais. Dentro de uma sociedade onde as formas de injustiça, desigualdade e exploração das classes pobres que vivem do seu
trabalho se complexificava, era fundamental uma inserção estratégica
com um projeto político que contribuísse para a transformação da sociedade brasileira.
Dessa forma, a Cáritas teve uma crescente participação no processo
das mobilizações cidadãs. Entre outros movimentos, o Secretariado
Nacional e as diversas equipes Regionais e Diocesanas empenharam-se
no processo constituinte apoiando emendas populares que foram responsáveis por algumas conquistas importantes na Constituição Federal
de 1988. Da mesma forma, outros movimentos, como os de Reforma
Agrária, Reforma Urbana, Central dos Movimentos Populares, Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua etc., foram apoiados
pela ação Cáritas. No início dos anos 90, afirmava-se uma linha de
ação: “apoio e participação junto às lutas e organizações populares...
priorizando a organização dos trabalhadores, a educação política permanente, a reforma agrária e urbana, o sindicalismo e a construção da
8
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Cáritas na promoção da solidariedade: como organizar a Ação Cáritas. 1994, p.15. (Subsídios
Cáritas n. 10).
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Cáritas: organizando a esperança e a solidariedade., 1998, p.12. (Subsídios Cáritas n. 15)
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A partir da Encíclica Populorum Progressio do Papa Paulo VI, podemos associar a solidariedade
com a idéia de libertação integral. João Paulo II, na Encíclica Solicitude Social da Igreja
traduziu o sentido de solidariedade como sendo a dimensão social da caridade.
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cidadania”.1 Em diversas regiões a Cáritas assumiu tal linha como “apoio
e participação nas mobilizações e lutas populares em favor da vida”.
Já em 1995, a XI Assembléia Geral definiu como missão: promover,
animar e organizar a prática da justiça e da solidariedade com os
excluídos de nossa sociedade.
Dessa missão brotava a linha das “articulações e parcerias a favor da
vida”, onde se afirmava: “O aumento da exclusão social, somado ao desmonte progressivo dos direitos sociais pelos governantes que seguem o receituário neoliberal, leva a Cáritas Brasileira a dar grande importância às
lutas sociais, aos movimentos populares e às articulações das forças políticas capazes de garantir a cidadania dos brasileiros”.2
A linguagem interna em torno da Caridade Libertadora começou a imprimir uma comunicação com a sociedade, salientando os termos solidariedade e cidadania. A solidariedade assumiu a conotação da libertação integral
– das pessoas e povos – assumindo o sentido sociopolítico da caridade.3 A
compreensão de cidadania assumiu a perspectiva dos direitos civis, políticos, sociais, econômicos e ambientais contemplados na Carta Constitucional de 1988.
Para a Cáritas, há uma dimensão individual dos direitos e deveres onde
cada pessoa é integrante da sociedade e, como tal, tem o direito de usufruir
com dignidade dos bens socialmente produzidos e dos serviços sociais existentes. Mas essa dimensão individual se complementa com a comunitária,
que implica o reconhecimento de que todas as pessoas são responsáveis
pela construção da sociedade, tendo o direito e o dever de participar dela
como sujeitos da história.
A cidadania não é algo dado, mas uma condição a ser progressivamente
conquistada. Não é algo pronto, acabado, mas que está em construção
permanente. “A cidadania que queremos é aquela com a qual a educação
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popular, as CEBs, os movimentos sociais, as pastorais populares, alguns
sindicatos e partidos de esquerda vêm se comprometendo e forjando o seu
reconhecimento, rompendo com a concepção de um Estado paternalista e
de uma cidadania tutelada” (Rabassa, 2001, p.54).4
Nesse sentido, a Cáritas não pretendia executar programas sociais substituindo o poder público ou deixando margem para que este se omitisse.
Suas iniciativas visavam suscitar alternativas de melhoria da qualidade de
vida das pessoas além de favorecer o processo de organização e educação
popular dos grupos e comunidades envolvidas. Por meio de seus programas
sociais, a Cáritas buscou enfrentar as desigualdades sociais e, ao mesmo
tempo, cumprir sua missão profética, como agente de transformação social.

POLÍTICAS

PÚBLICAS E PARTICIPAÇÃO SOCIAL

O crescente envolvimento em processos que buscavam a construção de
políticas sociais públicas levou a Cáritas a participar ativamente, de modo
especial, no processo de regulamentação do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e da Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS). É o caso do
Rio Grande do Sul, onde o Regional, a partir de 1994, se envolveu ativamente na implementação do Conselho Estadual de Assistência Social. Da
mesma forma, em Minas Gerais, a Cáritas Regional participou da organização do Conselho Estadual da Criança e Adolescente.
Na mesma década, juntamente com a CNBB e outras pastorais sociais,
a Cáritas participou ativamente da organização e realização dos processos
das Semanas Sociais Brasileiras, que se tornaram “catalisadoras” e geradoras de iniciativas inovadoras para estimular o protagonismo de setores sociais em processos de exclusão na sociedade brasileira. Possivelmente, a
dinâmica das Semanas Sociais Brasileiras contribuiu para a Cáritas clarear
o caminho e a direção dessa linha de ação relacionada com as políticas
públicas e mobilizações cidadãs.
4
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In: PARISOTTO, Older Olívio e ADAMS, Telmo (Orgs.). Construindo solidariedade e cidadania
nos pagos gaúchos: uma caminhada aprendente: Cáritas do Rio Grande do Su,l 19612001. Porto Alegre, 2001.
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Estimulados pelas práticas de mobilizações populares e participação na
construção de políticas públicas em espaços institucionais e naqueles organizados pelas próprias instituições da sociedade, agentes de todo o país
levaram ao I Congresso da Cáritas Brasileira suas avaliações e proposições.
Em 1999, as políticas públicas foram indicadas como uma das 7 linhas
prioritárias de ação, sendo assim votada pela Assembléia Geral: Construção
e conquista de relações democráticas e de políticas públicas. O Plano Quadrienal 2000-2003 definiu um Programa Nacional com o objetivo de: contribuir para a ampliação da participação efetiva dos excluídos nos espaços de
formulação e controle social de Políticas Públicas, articulando os níveis de
participação local aos centros de decisão federal, exercendo seu papel de
instituição mediadora, apoiando, participando e interagindo nos processos
de mobilização e pressão social, no sentido de denúncias, confrontos e
negociações para alteração das políticas a favor dos excluídos.
O quadro a seguir mostra as estratégias definidas para o Programa Nacional pelo Plano Quadrienal 2000-2003.
Plano quadrienal 2000-2003: estratégias para o Programa Nacional
•

Capacitação abordando concepções, metodologias de análise de
conjuntura, capacitação de conselheiros etc.

•

Fortalecimento das iniciativas dos segmentos excluídos na conquista dos espaços de participação e controle social nas políticas públicas (conselhos, comissões, comitês, orçamento participativo,
fóruns).

•

Intercâmbios de experiências de atuação em políticas públicas, incluindo sistematização das ações da Cáritas e de parcerias.

•

Monitoramento de políticas públicas como uma das ações de controle social e pela importância de alavancar recursos públicos acessíveis aos excluídos.

11

Cadernos Cáritas

•

Acompanhamento e participação nas alterações que se processam
no redesenho do papel do Estado, nas suas relações com a sociedade civil e nas conseqüências para a cidadania.

•

Participação ativa nas mobilizações e pressões para promover transformações nas políticas a favor dos excluídos.

Até 2002, a Cáritas deu ênfase à participação nos Conselhos Paritários
e Fóruns, na perspectiva de ocupar esses espaços institucionais e/ou organizados pela sociedade civil como potenciais possibilidades de construção e
controle de políticas sociais. As atividades foram desenvolvidas nos mais
diversos recantos do país, em torno de cinco objetivos específicos:
1) Monitoramento de políticas públicas;
2) Sistematização e intercâmbio de práticas de intervenção em políticas
públicas;
3) Formação, articulação e assessoria para participação nas políticas
públicas;
4) Participação e fortalecimento de conselhos e fóruns de gestão de
políticas públicas;
5) Apoio e participação nos processos mobilizatórios nacionais e
regionais.
Nesses quatro anos, as avaliações relacionadas a essa linha de ação
indicaram presença ativa em processos como: Fórum Social Mundial, Grito dos/as Excluídos/as, Campanha Jubileu Sul (especialmente o Plebiscito
da Dívida Externa e os Tribunais da Dívida), Plebiscito da Área de Livre
Comércio das Américas (ALCA), Movimento Consulta Popular, Fórum Social Pan-Amazônico, Fórum da Reforma Agrária e lutas relacionadas de
apoio ao MST (acampamentos e assentamentos), fóruns e conselhos de
Assistência Social, Segurança Alimentar e Nutricional, apoio e organização de Talheres do Programa Fome Zero, Orçamento Participativo, Campanha contra a Corrupção Eleitoral, Mutirão Contra a Miséria e a Fome, e
outros.

12

Monitoramento de recursos públicos
O processo de monitoramento de recursos públicos foi uma ação conjunta firmada por convênio entre Cáritas e Instituto Nacional de Estudos SócioEconômicos (INESC), em 2001, que desenvolveu um projeto piloto nos
Regionais do Rio Grande do Sul e do Maranhão. O objetivo nesse processo
não era somente o acompanhamento do orçamento público, mas também o
de garantir a formação e capacitação dos/as agentes de Cáritas, conselheiros/as, grupos, entidades e organizações Que, assim, estes teriam maior
clareza sobre a efetivação e controle de políticas públicas.
Entre as atividades foi feito um levantamento de dados referentes a:
Rede de Atendimento à Criança e Adolescente – Programa de Erradicação
do Trabalho Infantil (PETI), Apoio Sócio-Educativo em Meio Aberto (ASEMA), Abrigo e Atendimento Social de Rua; Rede de Atendimento à Família
– Programa de Orientação e Apoio Sócio-Familiar (OASF) e Família Cidadã
(no RS); Rede de Atendimento a Idosos; Rede de Atendimento a Pessoas
Portadoras de Deficiência Física (PPDs) e Rede de Atendimento a População de Rua.
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Nesse mesmo período, a Cáritas Brasileira foi constituindo uma comissão nacional de políticas públicas que tinha a tarefa de acompanhar, avaliar, e planejar os processos a serem desenvolvidos como ações prioritárias.
Dois destaques na caminhada de 2000 para cá tem sido os seguintes:

Pesquisa sobre controle social
A pesquisa sobre controle social nasceu de uma proposta de ampliação
do projeto de monitoramento, em fevereiro de 2002. Após a discussão do
projeto, firmou-se a parceria com a Universidade Católica de Pelotas
(UCPEL). Em 2002, no Sulão (Encontro das Cáritas dos Estados do Centro-Sul), realizado em Minas, a discussão do processo de pesquisa entusiasmou também outros Regionais a entrar na caminhada. Embora o foco
geral da pesquisa fosse a política de assistência social, mais identificada
com a Missão da Cáritas, abriu-se a possibilidade para pesquisar a práti13
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ca do controle também em outras políticas, respeitando as características
regionais.
Os objetivos da pesquisa se justificaram na compreensão da Cáritas de
que a mobilização popular articulada com o controle social constitui-se em
elemento fundamental para a mudança de pauta nos governos e a conquista
das políticas públicas. Essa mudança significa uma inversão de prioridades
onde o social passe a ter lugar prioritário e o econômico esteja a serviço da
vida, superando a concepção do crescimento econômico em vista do desenvolvimento social; onde políticas emancipatórias tomem o lugar de políticas
compensatórias, fragmentadas, focalizadas, assistencialistas, clientelistas,
que, historicamente, vêm marcando a cultura da sociedade.
Após a realização de diversas campanhas nacionais e intercontinentais
nos anos de 2002 e 2003, a Cáritas Brasileira, em 2004, continuou suas
ações relacionadas às políticas públicas, ampliando a sua participação nas
articulações da sociedade civil para a intervenção nos processos de formulação, execução e controle de políticas públicas.

Sociedade civil e políticas públicas
O 2° Congresso e 14ª Assembléia Geral da Cáritas Brasileira redefiniu a missão e estabeleceu quatro novas linhas de ação. A linha 2
é a das “mobilizações cidadãs e conquistas de relações democráticas”. O programa que integra o Plano Quadrienal 2004-2007 chamase “Políticas públicas: mobilizações cidadãs e controle social. O objetivo desse programa é: “Contribuir para a ampliação e o fortalecimento da participação da sociedade civil na formulação, deliberação e
controle de políticas públicas e nas mobilizações cidadãs, favorecendo a democratização das relações sociais e a expanção da cidadania”.
As metas a serem alcançadas foram potencializadas em torno de
objetivos específicos:
a) Agentes sociais qualificados técnica e politicamente, organizados em ações de controle social e mobilizações cidadãs.
14
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b) Setores populares participando de forma organizada e efetiva
nas mobilizações cidadãs, na efetivação e ampliação dos direitos.
c) Sociedade civil exercendo o controle social na perspectiva da
democratização do Estado, na conquista e garantia de políticas
públicas.
d) Ações de políticas públicas potencializadas e articuladas na
Cáritas Brasileira.

15
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1
REVENDO A PRÁTICA
EXPERIÊNCIAS EM
POLÍTICAS PÚBLICAS
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CONGRESSO ESTADUAL
PARTICIPAÇÃO

POPULAR EM POLÍTICAS PÚBLICAS

Cáritas Regional do Maranhão

O Congresso Estadual “Participação Popular em Políticas Públicas”, realizado em maio de 2002, além de mobilizar todas as pastorais sociais em
âmbito estadual, diocesano e paroquial, constituiu-se muito mais do que
um evento da chamada “Igreja progressista”. O evento foi, na realidade, um
grande movimento da sociedade civil do Maranhão, que envolveu, no centro
das discussões, representantes do Ministério Público Estadual e Federal,
Tribunal de Contas do Estado, Senado e setores da sociedade civil. O principal enfoque foi discutir e avaliar a relação Estado e Sociedade Civil sob o
prisma das políticas públicas e da participação popular.
CONTEXTO: A retomada do compromisso político e social da Igreja frente a um estado de miséria, violência e mandonismo
A realização do Congresso Estadual de Políticas Públicas deu-se numa
conjuntura social e política de extremo sofrimento do povo maranhense. Os
mais recentes indicadores sociais divulgados, até mesmo por órgãos de
pesquisa oficiais, indicam que o Maranhão ostenta um quadro de gritante
desigualdade social. IPEA, IBGE e FGV revelam que, no Estado, quase 70%
das famílias vivem com rendimento inferior a R$ 80,00. Somam-se a isso
os altos índices de analfabetismo, mortalidade infantil, trabalho infantil,
trabalho escravo e violência na cidade e no campo.
Segundo dados da Federação dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura do Estado do Maranhão (FETAEMA) e Comissão Pastoral da Terra
(CPT), 78% das terras do Maranhão estão em poder de grupos empresariais. Sem terra para trabalhar, milhares de famílias se submetem ao trabalho
escravo em fazendas do Pará, Tocantins e Maranhão.
O modelo de “desenvolvimento” implementado pelas elites que controlam o Estado só tem servido ao aprofundamento das desigualdades.

18
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O Maranhão é o Estado brasileiro com o pior Índice de Desenvolvimento
Humano (IDH). Isso, fruto de um processo progressivo de privatização dos
recursos públicos e das riquezas do Estado.
As políticas públicas no Maranhão ainda não chegam a ser executadas
como tal. Nem mesmo o orçamento do Estado passa por qualquer processo
de discussão. A Constituição Federal de 1988 garante a conquista fundamental da sociedade: o caráter público do Estado. No Maranhão, porém, a
tradição patrimonialista – típica das oligarquias “coronelescas” – nega qualquer possibilidade de participação da sociedade e essa tradição busca, a
todo custo, perpetuar-se no poder às custas do sofrimento de todo um povo.
É esse o quadro que a Cáritas, algumas pastorais sociais e outras organizações da sociedade civil têm enfrentado junto aos grupos populares, no
sentido de lutar para reverter a situação de miséria e garantir mecanismos
de participação popular nas políticas públicas. Articulações como a Rede de
Intervenção em Políticas Públicas (RIPP) e Rede Agroecologia no Maranhão
(RAMA) têm sido espaços importantes para o exercício da formação e articulação dos setores populares para intervenção nas políticas públicas e
ambientais.
Ante este quadro de desigualdades e animados pelas iniciativas de organizações como Cáritas, Conselho Indigenista Missionário (CIMI), Comissão
Pastoral da Terra (CPT), Pastoral da Juventude (PJ), outras pastorais sociais, a RIPP e a RAMA, os bispos do Maranhão, reunidos em Pinheiro,
apresentaram uma contundente carta “Ao povo do Maranhão”, manifestando solidariedade, preocupação e convidando “o povo de Deus a uma vivência coerente da fé no campo social e político, a um compromisso profético
da denúncia e de luta a partir da evangélica opção pelos pobres”. Que
“sejam promovidos em nossas comunidades o espírito crítico e a capacidade de discernimento cristão, para não sermos enganados pelas propagandas
eleitorais e manipulados pelo monopólio da grande mídia”.
Neste sentido, a carta dos bispos “Ao povo do Maranhão” manifestava
total apoio à realização do Congresso Estadual “Participação Popular em
Políticas Públicas” da Igreja no Maranhão, cuja decisão de realizá-lo já
havia sido manifestada por ocasião da 11ª Assembléia de Pastoral do Regional NE V. A Igreja no Maranhão avaliou suas prioridades para o Triênio
1999-2002, a saber: políticas públicas, formação e CEBs. A partir desta
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avaliação, decidiu-se pela realização de um Congresso Estadual que envolvesse estas três prioridades, articulando a temática políticas públicas com
formação, mobilização e fortalecimento das CEBs na retomada do seu compromisso profético. Em maio de 2001, em sua Assembléia Regional, as
Pastorais Sociais do Maranhão decidiram assumir a organização e a realização do Congresso.

Objetivos do Congresso
Geral
•

Dar uma contribuição aos movimentos da sociedade civil a fim de
qualificar sua intervenção nas políticas públicas.

Específicos

20

•

Favorecer a troca de experiências sobre participação popular nos
espaços institucionais das políticas públicas.

•

Avaliar a participação da sociedade no atual contexto econômico e
político.

•

Tomar posicionamento crítico diante do sistema vigente.

•

Ser uma manifestação de impacto frente à sociedade e ao Estado.

•

Recolocar a Igreja no caminho do seu compromisso social.

•

Possibilitar uma estratégia de maior e qualificada ação nas políticas públicas.

DA

CÁRITAS

No Maranhão, a Cáritas, além de ter as políticas públicas como uma
das suas linhas de ação, sempre integrou a equipe de coordenação das
pastorais sociais. Nesse sentido, não poderia ficar fora da tarefa assumida
pelo conjunto das pastorais. Entende a caridade como a prática da justiça,
como ação transformadora que vê no/a excluído/a o/a protagonista da ação.
Daí a necessidade de investir na formação da consciência crítica e na organização dos pobres para exigir e conquistar seus direitos.
Compreendendo essa dimensão transformadora, a Cáritas participou do
Congresso coordenando e integrando as equipes: Central, Ampliada, Conteúdo e Metodologia, Animação e Liturgia, e Secretaria.
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PARTICIPAÇÃO

ESTRATÉGIAS, FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO
Tendo a Igreja do Maranhão decidido pela realização do congresso e as
pastorais sociais assumido a sua organização e realização, seria necessário
pensar estratégias que pudessem garantir, dentro da mística e espiritualidade que
anima o trabalho das pastorais, o envolvimento de todos os segmentos e instâncias da Igreja e do movimento popular no processo de preparação e desenvolvimento do congresso. Para tanto, de início foram criadas duas equipes:
a) Equipe Central: formada por representantes da Cáritas, CPT, CIMI, Pastoral da Comunicação, PJ e Secretariado NE V da CNBB. Essa equipe
se reunia semanalmente para construir propostas para o congresso em
termos de objetivos, metodologia, assessorias e equipes de serviço.
b) Equipe Ampliada: integrada por dois representantes de cada diocese,
de modo a garantir representatividade de todas as regiões do Estado.
A equipe ampliada reunia-se a cada dois meses, para apreciar, avaliar,
propor e aprovar propostas, encaminhamentos e definir a agenda dos
pré e minicongressos que ocorreram nas dioceses e algumas paróquias
respectivamente.
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Mas ainda era necessário criar as condições práticas, objetivas para
realização do congresso. As equipes central e ampliada decidiram pela criação de mais oito equipes de serviço, envolvendo pessoas de várias comunidades e pastorais: acolhimento, conteúdo e metodologia, infra-estrutura,
bem-estar, animação e liturgia, finanças, secretaria e comunicação.
Foram realizadas, também, durante todo o processo de preparação, três
reuniões gerais de socialização dos passos, encaminhamentos e de integração e animação das equipes.
• Pré e minicongressos
Outra estratégia encontrada para garantir ampla mobilização e envolvimento das comunidades para um evento de grande dimensão como o congresso, foram os pré-congressos realizados em todas as dioceses (12) e os
minicongressos realizados nas dioceses de Balsas (nas 18 paróquias) e
Pinheiro (nos 4 setores diocesanos). Vários outros eventos em níveis local e
paroquial também ocorreram, contribuindo com a capilaridade da mobilização e formação para o congresso.
Crédito

Encerramento
do Congresso
Estadual leva
centenas de
pessoas às
ruas de São
Luis para
protestar a
favor da
participação
popular em
políticas
públicas
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Além de significarem mecanismos de mobilização, os pré e minicongressos foram momentos de formação em políticas públicas e avaliação das
políticas públicas locais, como forma de qualificar a participação dos representantes das comunidades no congresso estadual.
Cada um dos 22 minicongressos teve participação de cerca de 50 pessoas entre homens e mulheres, envolvendo, aproximadamente, um total de
1.100 participantes nas dioceses de Balsas e Pinheiro.
Já os pré-congressos, de caráter diocesano, cada um dos 12 realizados,
envolveu a participação de 80 pessoas em média, totalizando quase 1000
participantes. Cada um dos pré-congressos indicava os 50 delegados para
o congresso;
• O congresso
Foram quatro dias animados e motivadores, com a presença de mais de
800 pessoas entre delegados (600), observadores (50), convidados (50),
assessores (20), equipe de coordenação (30), equipes de serviços (70) e
visitantes (+ de 100 por dia).

PERFIL

DOS/AS PARTICIPANTES

O perfil dos/as participantes do Congresso Estadual “Participação Popular em Políticas Públicas” incorporou várias dimensões do movimento social
e formas de participação em todo o Estado do Maranhão.
Ainda se observa uma vantagem quantitativa dos homens, pelo menos
entre os/as inscritos/as para o congresso, com um total de 379 representantes; as mulheres participaram com 272 representantes inscritas, sendo 243
na condição de delegadas; 17 como observadoras; seis como integrantes da
coordenação central. Entre os participantes do sexo masculino, 324 participaram na condição de delegados; 31 como observadores; oito integrando a
equipe de coordenação e seis como membro da coordenação central. O que
revela, ainda, no conjunto das pastorais, dos movimentos e no próprio
congresso, um relativo desequilíbrio nas relações de poder entre homens e
mulheres. Embora, se comparado a outros eventos da Igreja, se perceba um
avanço na busca desse equilíbrio.
23

Cadernos Cáritas

Outro aspecto observado no perfil dos/as participantes do congresso foi
a pluralidade de organizações e grupos que representavam: entidades ambientais; associações de pequenos produtores rurais; sindicatos de trabalhadores rurais e urbanos; associações de moradores, de professores; clubes de
jovens, de mães, CEBs; escolas famílias agrícolas; coletivos de mulheres;
diretórios acadêmicos; câmaras municipais; grupos de casais; Cáritas Regional e Diocesanas, CPT Regional e Diocesanas; MST; PJ; PJE; partidos; igrejas
evangélicas, rádios comunitárias, rede de políticas públicas, assembléias legislativas, grupos de teatro, Ministério Público, Poder Judiciário, Tribunal de
Contas, Promotoria de Justiça, prefeituras, aldeias indígenas, entidades negras, Colônias de Pescadores, Agenda 21, Conselho Nacional de Seringueiros,
ONGs diversas. Foi bastante abrangente a diversidade dos/as participantes,
de acordo com a natureza de atuação e modalidade de organização.
Tendo o congresso como tema “Participação Popular em Políticas Públicas”, também seria natural, como foi, a participação de muitos/as conselheiros/as das mais diferentes temáticas e políticas. Integrantes de Conselho Municipais da Bolsa Escola; Conselhos Municipais da Merenda Escolar; Conselhos de Desenvolvimento Local Sustentável; Conselhos Estadual e Municipais
de Saúde; Conselho de Entorpecentes, Conselhos dos Direitos da Criança e do
Adolescente, Conselhos Tutelares; Conselhos Estadual e Municipais de Assistência Social; Conselhos de Orçamentos Participativos; Conselhos da Mulher;
Conselhos Municipais do Trabalho; Conselho do FUNDEF; Conselho do Idoso;
Farol do Desenvolvimento; FUNAC; PRONAF; PETI; etc.
Além dos/as muitos/as conselheiros/as presentes, tivemos no congresso,
em termos de função que exercem em suas organizações, presidentes de
associações, diretores sindicais, vereadores/as, secretários/as municipais,
promotores/as e juízes/as, deputados/as, prefeitos, coordenadores de pastorais, padres, bispos, freiras, pessoas das comunidades, dentre outros/as.

FORÇAS

APOIADORAS E FORÇAS IMPEDITIVAS

a) Apoiadoras
• A decisão tomada em Assembléia fez com que cada um/a e todos/as
se sentissem sujeitos da ação;
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• A metodologia da construção coletiva valorizando e respeitando as
idéias e as forças diferentes;
• A comunhão de sentimentos e de objetivos;
• A organização, distribuição de tarefas, co-responsabilidade;
• A temática;
• O apoio dos bispos;
• Apoio financeiro das agências de cooperação (Adveniat, Misereor),
das dioceses do Maranhão, da Igreja de Mântua (Itália), Cáritas Nacional e de parlamentares comprometidos.
b) Impeditivas
Mesmo com o apoio dos bispos e a disposição da sociedade em participar do congresso, ainda assim se fizeram sentir alguns impedimentos como:
• As dificuldades financeiras que o nosso povo enfrenta;
• A estrutura política oficial de mandonismo que, principalmente nos
municípios e povoados, ameaça, oprime e impede ampla participação
das bases;
• Pouco espaço nos meios de comunicação para ampla divulgação e
mobilização;
• Pouco envolvimento de outras Igrejas;
• A “carta final” do congresso não transmitiu a riqueza de conteúdos e
discussões dos congressistas e a forma de apresentação para aprovação foi autoritária e desrespeitosa. Não foi aprovada.
O apoio foi maior com a participação ativa de grupos e comunidades no
processo preparatório de discussão e aprofundamento nos pré e minicongressos realizados em todas as dioceses. Isso se deu através das equipes de
serviço, hospedagem nas famílias, participação como delegados, convidados e observadores, abertura da noite cultural também às mais de 700
famílias que acolheram os delegados e, por fim, o ato público durante o
encerramento.
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F ORMAS DE ARTICULAÇÃO
PASTORAIS SOCIAIS – UMA

E COMUNICAÇÃO : AS
REDE DE MOBILIZAÇÃO

SOCIAL E FORMAÇÃO

As Pastorais Sociais se constituem numa espécie de rede na medida em
que todas elas possuem coordenação estadual e se envolveram diretamente
na articulação e preparação do congresso. Contam igualmente com equipes
diocesanas e paroquiais, que contribuíram (e muito) para todo o processo
de mobilização nas bases, através dos mini e pré-congressos.
Foi essa rede que superou a falta de espaço nos meios de comunicação e potencializou os poucos instrumentos e meios que se conseguiu,
como boletins diocesanos, boletins regionais, cartazes, camisetas, subsídios, painéis, alguns poucos jornais de circulação estadual, entrevistas
em rádios de longo alcance, rádios comunitárias, entrevistas em TV e
entrevistas coletivas.

INSTRUMENTOS

E SUBSÍDIOS DE FORMAÇÃO

Durante o processo de preparação e mobilização para o congresso, se
buscou trabalhar, nos mini e pré-congressos, com subsídios que fossem
acessíveis a todos/as, considerando a pouca escolaridade da maioria. Assim, além da carta dos bispos “Ao povo do Maranhão”, também trabalhamos com quatro folhetos que, seqüencialmente, foram inserindo a discussão
e facilitando a compreensão do tema políticas públicas no interior das paróquias em todas as dioceses: “Nossa casa Brasil”, “O Estado e o povo”,
“Espaços de participação” e “Políticas públicas e a Bíblia”.
Outros instrumentos também utilizados no processo de preparação foram os materiais da Campanha contra a ALCA (cartilhas, fôlderes e jornais), além de outros textos, à medida que era possível um maior aprofundamento.
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QUE APONTAM PARA A CONSTRUÇÃO DE

UM NOVO PROJETO DE SOCIEDADE

O Congresso de Políticas Públicas possibilitou um amplo movimento das
comunidades, em todo o seu processo de preparação, mobilização social e
formação que apontam elementos de transformação e construção de um
novo projeto de sociedade, que tenha como garantia:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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ELEMENTOS

A solidariedade libertadora;
A participação e construção coletiva;
A discutir como iguais, respeitando as diferenças;
A ousadia de enfrentar, criticar e questionar de forma madura as autoridades constituídas;
A visão crítica da realidade;
O espírito de co-responsabilidade civil;
A alegria, a festa e a esperança de que é possível um novo Maranhão;
A elaboração de propostas concretas de ação;
A liberdade de expressão;
A ação discutida e planejada coletivamente;
A clareza de objetivos, saber os rumos;
A descentralização do poder e das responsabilidades;
A vivência da espiritualidade encarnada na vida, nas lutas.

MÍSTICA

E ESPIRITUALIDADE: UMA VIVÊNCIA ENCAR-

NADA NA VIDA

No processo de construção do congresso, não houve momentos pensados separadamente para a mística e espiritualidade, mas procuramos garantir em todos os momentos a vivência dos valores que sustentam o sonho
do Reino no meio de nós. Neste sentido, fizemos da preparação e da realização uma grande celebração da vida, das lutas, das vitórias, sofrimentos e
dificuldades.
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A Cáritas conduziu esses momentos coordenando as equipes de liturgia
e animação de maneira que os elementos celebrativos estivessem integrados
ao conteúdo e às discussões. Por exemplo, durante o lançamento de campanhas (ALCA, Limite da Propriedade), a queima da bandeira americana, num
gesto de protesto contra a dominação e a neo-colonização da nossa América Latina, marcou muito mais do que qualquer discurso.
Assim, também o gesto de afagar e abraçar a terra como fonte de identidade e de vida motivou a adesão à luta pelo limite de propriedade da terra.
Os momentos celebrativos, preparados anteriormente por uma equipe, tinham hora e lugar, mas faziam parte do todo – introduzindo, encerrando ou
entremeando a discussão.

ÊXITOS

E DESAFIOS

a) Êxitos
• Articulação da Igreja do Maranhão em torno de uma temática social
abrangente e atual;
• Construção de propostas concretas e aplicáveis da sociedade que sonhamos;
• Retomada do compromisso profético da Igreja do Maranhão;
• Envolvimento dos diversos setores (eclesiais, político, popular, partidário...) dos municípios e do Estado;
• Processo amplo e democrático de preparação;
• Participação dos pobres como sujeitos;
• Clima de leveza, descontração e seriedade (o grande número de participantes não dificultou a condução dos trabalhos);
• A qualidade da discussão e das intervenções populares na grande
plenária demonstrou que houve uma boa preparação nas dioceses;
• O vivenciar da espiritualidade encarnada, comprometida e libertadora
através de símbolos, gestos, cantos e pouco discurso;
• Participação integral dos Bispos do Maranhão;
• Fortalecimento das campanhas nacionais (ALCA, limite da propriedade rural, Lei nº 9.840/99 – contra a corrupção eleitoral, e a campanha de demarcação de terras indígenas) no Estado.
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• Dar continuidade a todo o processo e valores desencadeados por meio
do congresso e concretizar as propostas que foram definidas “sem
deixar a peteca cair”;
• Continuar o compromisso da profecia, da ousadia e do envolvimento
da Igreja com as causas sociais;
• Qualificar cada vez mais a atuação dos movimentos populares para a
intervenção em políticas públicas;
• Trabalhar em parceria com outros atores para lutar por mudanças
sociais na perspectiva de somar e não dividir as forças.
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b) Desafios
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A CÁRITAS E OS 10 ANOS DO
GRITO DOS/AS EXCLUÍDOS/AS
Cáritas Regional do Piauí

O

SENTIDO DO

GRITO

DOS/AS

EXCLUÍDOS/AS

O Grito dos/as Excluídos/as se constitui num espaço aberto, onde é
possível dar visibilidade às lutas, à insatisfação, à indignação e à revolta de
um povo que, ao longo de 500 anos de história, foi excluído do processo de
desenvolvimento social, econômico, político, cultural e das decisões que
influenciaram o destino de sua vida. O Grito proporciona um espaço de
caráter ecumênico, garantindo assim a diversidade, criatividade e a efetiva
participação dos/as que nunca tiveram vez e nem voz. É uma iniciativa
inovadora no sentido de questionar e reconstruir uma nova concepção de
patriotismo, onde o povo demonstra verdadeiro sentimento de amor pelo
país, manifestando o puro desejo de liberdade e independência desde a ótica
dos/as excluídos/as. Ou seja, ser livre e independente é ter emprego com
salário justo; acesso às políticas públicas sociais com dignidade, conhecimento e direito de decidir seu próprio destino.
O Grito tem abrangência nacional, com características próprias de acordo com as regiões e localidades. Suas temáticas têm dimensão e repercussão nacional e internacional, pois tratam de questões voltadas para a
realidade vivida no cotidiano das pessoas. A exclusão social é um problema crônico no mundo inteiro, sobretudo com a hegemonia do modelo
neoliberal que se caracteriza por uma política econômica concentradora de
renda. Por conseguinte, o Grito se manifesta como um clamor propositivo
de combate às injustiças. É uma voz profética de denúncia e anúncio.
Denuncia o modelo econômico excludente que, se por um lado integra uma
pequena parcela da população, por outro, estabelece a “classe dos/as
assistidos/as”. Anuncia a possibilidade de se construir um novo modelo de
desenvolvimento.
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Apesar de todo sofrimento, o Grito resgata e fortalece a esperança da
“boa nova” que, a partir dos/as pequenos/as, é possível contrapor-se a este
modelo com a prática de uma economia baseada na solidariedade e na
partilha, princípios de uma sociedade igualitária. Por isso mesmo, o Grito
dos/as Excluídos/as é uma ação coletiva, organizada pela sociedade civil,
por todos e todas que acreditam e querem participar e lutar por um mundo
melhor. Envolve as Igrejas, os sindicatos, as associações de moradores, os
movimentos de mulheres, enfim, os movimentos sociais em geral. Entretanto, podemos dizer, que a marca mais importante e fundamental dessa mobilização nacional e internacional é o estímulo ao protagonismo das pessoas
excluídas e marginalizadas da sociedade.
E MEMÓRIA

Nos últimos anos, a Igreja Católica do Brasil, por meio das Campanhas
da Fraternidade, tem chamado a atenção da sociedade sobre a situação das
pessoas vítimas de exclusão, situação esta provocada por uma realidade de
muita desigualdade social, injustiça e exploração da pessoa humana. Esse quadro tem se agravado ainda mais
A exclusão social é um
pela naturalização da prática da corrupção, mal este que problema crônico no mundo
contamina os Poderes, disseminando a prepotência e até inteiro, sobretudo com a
hegemonia do modelo
mesmo a violência.
neoliberal que se caracteriza
Diante dessa realidade, em outubro de 1994, numa reupor uma política econômica
nião das Pastorais Sociais Nacionais da Igreja Católica, foi concentradora de renda. Por
aprovada a realização do I Grito dos/as Excluídos/as, para conseguinte, o Grito se
ser realizado no dia 7 de setembro de 1995, cujo lema foi: manifesta como um clamor
propositivo de combate às
“A vida em primeiro lugar”. Assim, o Grito foi criado para injustiças.
dar continuidade à Campanha da Fraternidade, com os seguintes objetivos: ser a voz e dar vez aos/às excluídos/as;
ser um grito pela cidadania; lutar por uma sociedade radicalmente democrática; criar laços de solidariedade e fortalecer a esperança. Sem grito não há
salvação. “Ouvi o clamor do povo, e desci para libertá-lo”. O I Grito se
traduziu numa expressão pública de repúdio a todo tipo de exclusão e numa
ação solidária de pessoas que se recusam a conviver com as injustiças.
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No dia 7 de setembro de 1996, Dia da Independência do Brasil, foi
realizado em todo o país, o II Grito do/as Excluídos/as, com o tema: “Justiça
e Paz” e o lema “Trabalho e terra para viver”. Além da possibilidade de dar
continuidade às reflexões sobre a Campanha da Fraternidade nesse ano o
Grito contribuiu também para que as pessoas pudessem participar com
mais consciência e efetividade do processo eleitoral. Construído comunitariamente, envolvendo cada vez mais os movimentos sociais e populares, o
Grito objetivava, sobretudo, chamar a atenção da sociedade para o compromisso de participar e assumir a Política enquanto espaço que propicia a
construção da plena cidadania e de direitos iguais para todas as pessoas.
Ao mesmo tempo, foi um momento de denúncias contra o alto índice de
desemprego no país e a grande concentração de renda e de terra nas mãos
de poucas pessoas, causas estruturantes da fome e da miséria.
O III Grito dos/as Excluídos/as foi realizado no Dia da Pátria de 1997.
Nesse ano foi iniciada a caminhada rumo ao novo milênio. No primeiro ano
de preparação do Jubileu 2000, a Campanha da Fraternidade teve como
tema os encarcerados. O Grito assumiu como lema: “Queremos justiça e
dignidade”, colocando a mensagem da Campanha da Fraternidade desse
ano em confronto direto com a realidade nacional. As mobilizações, debates
e seminários aconteceram em cerca de 700 cidades brasileiras.
Em 1998,, com o lema “Aqui é o meu País”, foi realizado o IV Grito. Na
oportunidade, foi ampliado o leque de parcerias, envolvendo as organizações dos/as trabalhadores/as de várias áreas e uma maior participação da
sociedade civil organizada. A partir daí, o Grito foi se consolidando como
um dos mais expressivos momentos de lutas, possibilitando a manifestação
do sentimento de indignação do povo brasileiro que se mobiliza, das mais
diversas formas, para lutar pela plena liberdade e cidadania.
A V mobilização do Grito dos/as Excluídos/as aconteceu em 1999, ano
em que o evento ultrapassou as fronteiras do Brasil, sendo realizado também o I Grito Latino-Americano, em vários países do continente, no dia 12
de outubro. O V Grito teve como lema “Brasil, um filho teu não foge a luta”.
Nesse ano foram aprofundadas e muito debatidas as conseqüências da
interminável dívida externa para o povo brasileiro, ou seja, colocou-se em
evidência a discussão sobre o problema do endividamento brasileiro, culmi-
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nando com o lançamento do Plebiscito sobre a Dívida Externa, que seria
realizado no ano seguinte.
Com o lema “Progresso e vida, Pátria sem dívida”. foi realizado o VI
Grito dos/as Excluídos/as. Os diversos Gritos já realizados fizeram ouvir o
clamor do povo. Em 2000, as vozes se intensificaram através do Plebiscito
Nacional sobre a Dívida Externa e exigiram o fim da corrupção política e da
dependência externa do país. No Dia da Pátria, 7 de setembro, o povo disse
não às políticas impostas pelo Fundo Monetário Internacional (FMI) e adotadas pelo governo brasileiro, e repudiou o modelo econômico gerador de
pobreza, fome e miséria. Nesse ano, o Grito foi realizado paralelamente ao
Plebiscito sobre a Dívida Externa, do qual mais de 6 milhões de pessoas
participaram em todo Brasil.
O VI Grito não esgotou a discussão, havendo necessidade de se continuar nos anos seguintes. Com isso, em 2001 e 2002, foram realizados o VII e
o VIII Gritos, respectivamente, com os seguintes lemas: “Por amor a essa
Pátria Brasil” e “Soberania não se negocia”. Novamente, chamou-se a atenção do povo brasileiro para debater e conhecer melhor o projeto da Área de
Livre Comércio das Américas (ALCA). Esse tema foi amplamente debatido e
aprofundado nas escolas, nas cidades e no campo, nas praças e nas ruas,
através de seminários, palestras, apresentação de vídeos etc. Em 2002, a
exemplo de 2000, foi realizado, em paralelo às mobilizações sociais de 7 de
setembro, o plebiscito sobre a ALCA. Nesse ano, participaram do Grito
cerca de 2.500 localidades brasileiras, sendo que, no plebiscito sobre a
ALCA, votaram 10.234.143 pessoas, abrangendo 3.909 municípios.
O IX Grito, realizado em 2003, continuou na mesma temática com o
lema “Tirem as mãos... o Brasil é nosso chão”. A soberania pressupõe
relações internacionais em que cada país procura manter sua postura livre e
autônoma. Para que os direitos fundamentais à vida sejam garantidos, é
necessário um projeto de nação que marque seu lugar no contexto internacional da economia globalizada. É preciso defender as riquezas naturais do
Brasil e a vida dos/as brasileiros/as dos ataques do neoliberalismo cada vez
mais exacerbado.
Em 2004, ocorreu o X Grito dos/as Excluídos/as com o lema “Brasil:
mudança pra valer o povo faz acontecer”. A comemoração dos 10 anos
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dessa mobilização traz a marca da participação, da esperança, da criatividade e da perseverança. Mais do que um ato, o Grito caracteriza-se pelo
processo de mobilização, formação e organização com a presença ativa de
setores excluídos da sociedade. Nesse ano, trabalhou-se a idéia-força de
que somente o povo organizado, consciente e mobilizado é capaz de fazer a
transformação.
Antes de qualquer avaliação mais apurada sobre o Grito dos/as Excluídos/as, pode-se afirmar, com toda certeza, que se trata de uma iniciativa
muito bem-sucedida, trazendo novas perspectivas, confirmando-se como
um momento importantíssimo na caminhada do povo. Um povo pobre, que
luta no dia-a-dia, que trabalha duro para sobreviver, que busca direitos e
não privilégios, e que tem esperança de um dia tornar-se verdadeiramente
independente. Como afirma Dom Demétrio: “É significativo que o lema do
primeiro Grito dos Excluídos foi “A vida em primeiro lugar”. O Grito já trazia,
em seu nascimento, a certidão de autenticidade e sua justificativa ética. O
Grito expressa a urgência de iniciativas diante da gravidade da situação
Crédito
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PARTICIPAÇÃO

DA

CÁRITAS

A Cáritas Brasileira, organismo de Pastoral Social, ligada à Conferência
Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), tendo como protagonistas de sua
missão os/as excluídos/as, não só tem participado de todos os momentos
do Grito, como da sua própria construção, assumindo-o como uma prioridade de seu trabalho, pois, não se trata, simplesmente, de mais uma mobilização social – nele está contida a identidade, a própria mística e espiritualidade da Cáritas, que busca a construção de uma socieNo Grito dos/as Excluídos/
dade solidária.
Por isso, a participação da Cáritas significa o compro- as está contida a identidade,
a própria mística e
misso de assumir sua própria missão e é de vital impor- espiritualidade da Cáritas,
tância, sobretudo pela sua presença em quase todos os que busca a construção de
Estados do Brasil. Essa mobilização ampliada facilita a uma sociedade justa,
solidária e sustentável.
motivação e animação dos/as excluídos/as, enquanto protagonistas das lutas em favor dos seus direitos.
Ao ouvir o Grito dos/as Excluídos/as e ao se fazer presente no meio
deles e delas, a Cáritas fortalece a organização e a voz dos pobres e
humilhados e fortalece a luta pela defesa da vida e da cidadania para
todas as pessoas, a caminho do Reino de Deus. Eis aí um verdadeiro
gesto de solidariedade humana, tornando sempre presente a “máxima” de
Jesus Cristo: “Eu vim para que todas as pessoas tenham vida e a tenham
em plenitude” (Jo 10, 10).

AÇÕES
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vivida pelos excluídos/as, que descobrem seu protagonismo, e convocam
para a solidariedade”.

REALIZADAS

As ações da Cáritas em relação ao Grito dos/as Excluídos/as têm se
dado de maneira processual. Isso porque a Cáritas, enquanto organismo da
Igreja Católica, tem o papel de apoiar, animar e articular as pastorais sociais, no sentido do desenvolvimento de uma Pastoral Social de Conjunto da
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Igreja do Brasil. Das dez versões já realizadas, a Cáritas tem chamado para
si a co-responsabilidade do compromisso, assumindo as seguintes ações:
• MOBILIZAÇÃO – Dioceses, paróquias, pastorais sociais, entidades sindicais, movimentos, ONGs e Igrejas Evangélicas, neste processo de
mobilização e articulação, promovem seminários, debates, reuniões,
plenárias, etc., sobre os lemas e temas dos Gritos;
• DIVULGAÇÃO – A Cáritas tem assumido a produção e divulgação das
peças publicitárias, como boletim, fôlderes, cartazes, camisetas etc.
Além de entrevistas em rádios, TV e jornais, contribuindo de maneira
significativa para uma maior visibilidade do evento;
• ASSESSORIAS – Em nível nacional, os/as assessores/as e agentes de
Cáritas são envolvidos num processo coletivo de educação para a
construção da cidadania, assessorando e monitorando os eventos;
• INFRA-ESTRUTURA – Coloca-se a serviço do Grito, disponibilizando
recursos materiais, financeiros e pessoal e, ainda, buscando nas demais entidades parceiras o apoio necessário, fortalecendo assim a coresponsabilidade;
• COORDENAÇÃO – Nos níveis nacional, regional e local, tem sido
marcante a presença da Cáritas na coordenação do Grito, de forma democrática e participativa. A Cáritas assume o processo organizativo, envolvendo os segmentos sociais, as dioceses e as
paróquias.

ESTRUTURA

ORGANIZATIVA

O Grito é uma atividade organizada e coordenada por diversas entidades
da sociedade civil e das Igrejas, dentre elas a Cáritas Brasileira, a CNBB,
CPT, Pastoral dos Migrantes, Igrejas Evangélicas, sindicatos urbanos e rurais, MST, CUT, FETAG, Partidos de Esquerdas, Movimentos de Mulheres
etc. Normalmente, a coordenação é composta por entidades de âmbito nacional, mas, nas regiões e municípios há uma identidade de metodologia bem
definida para todo Brasil e uma organização que permite ações políticas
uníssonas e de impacto.
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Nas dioceses e/ou municípios, a coordenação fica por conta de entidades locais, municipais, paroquiais e comunitárias, que desenvolvem suas
ações nas diversas camadas sociais. As parcerias ocorrem com as mais
diversas entidades: grupos locais de teatro, de música, de dança, de mulheres; grupos paroquiais; grupos que trabalham as questões raciais e étnicas,
grupos de diversas Igrejas; grupos comunitários, cooperativas e outras entidades que desenvolvem ações afins com a filosofia do Grito.
A metodologia de participação compreende mobilização, capacitação e
comunicação das e nas comunidades e nos grupos acima citados, mediante
reuniões mobilizatórias, seminários temáticos e participação dos atores nas
equipes de trabalho.
DE COMUNICAÇÃO

A forma de comunicação mais usual nas mobilizações do Grito se dá por
meio das próprias peças promocionais – tablóide, cartazes, fôlderes, camisetas – e, também, com a confecção de boletins e panfletos com reflexões
conjunturais e temáticas, com chamadas à participação tanto de grupos
específicos como da população em geral para uma maior reflexão do tema
do Grito. É também notável a presença dos atores e das coordenações, em
todo Brasil, bem como das equipes de trabalhos nos programas de rádio,
nas TVs com noticiários nacionais e anúncios em jornais diários e revistas
de grande circulação.
As participações das entidades envolvidas em eventos gerais – como
cultos, missas, celebrações da palavra, procissões, romarias, assembléias
sindicais e dos movimentos de bairros e de mulheres, reuniões comunitárias
de diversos grupos –, fazem parte da dinâmica de mobilização e comunicação. Nas comunidades essa mobilização também se dá como comunicação
alternativa, de diversas formas, como o uso de carro de som, panfletagem,
carta-convite, rádio- calçada etc. As equipes de comunicação e mobilização
sempre contam com a participação dos atores de base nas reuniões semanais gerais de preparação, que também são instrumentos de comunicação e
formação.
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RESULTADOS
A realização do Grito durante dez anos consecutivos demonstra a sua
importância para o fortalecimento das organizações sociais e, ao mesmo
tempo, a consolidação de um evento de caráter nacional que mexe com o
sentimento do povo e com as estruturas injustas do país. Houve uma
evolução inquestionável na história do Grito. Depois de aprofundar a consciência dos direitos de toda pessoa humana (1ª fase) e debater alternativas para a construção de um Projeto Popular para o Brasil (2ª fase), agora
insiste na necessidade de defesa da soberania nacional frente às investidas do imperialismo dos Estados Unidos (3ª fase). Chegamos ao imperativo das mudanças.
Durante esse tempo de caminhada, alguns avanços foram conquistados,
mas também se manifestam algumas dificuldades que nos desafiam.
Dez anos do Grito dos/as Excluídos/as: avanços e desafios
Avanços
• O caráter político e a capacidade de mobilização e proposição do
Grito;
• O Grito enquanto atividade celebrativa de denúncia e anúncio de
grande beleza, pela criatividade, animação e participação;
• A maior sensibilidade da sociedade em torno dos/as excluídos/as e
das injustiças sociais;
• Potencializou a discussão sobre as causas e conseqüências dos
problemas sociais, políticos e econômicos;
• Fortalecimento dos movimentos sociais e das parcerias;
• Maior contato das assessorias e coordenações de entidades com
as bases;
• Maior espaço de divulgação e inserção dos movimentos sociais nos
meios de comunicação social;
• O Grito é um espaço de grande aglutinação de forças sociais, de
pluralidade e democracia, em torno de um objetivo comum, onde
todos e todas têm vez e voz.
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Desafios
• Percebe-se um certo recuo por parte de alguns setores da Igreja
em relação ao caráter do Grito e seus objetivos;
• Alteração na data de realização (que não no 7 de setembro) em
alguns lugares, provocando insatisfação e desmobilização;
• Maior envolvimento de entidades parceiras no processo de preparação do Grito, pois muitos só participam no dia do ato;
• Construção de uma autonomia financeira para a realização do
Grito;
• Maior compromisso dos movimentos sociais, tanto do ponto de
vista financeiro, como no processo de preparação, organização e
continuação;
• A continuidade do processo no decorrer do ano. O Grito se encerra com o ato do dia 7 de setembro.
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A CÁRITAS

E A MOBILIZAÇÃO DOS

POVOS DA

AMAZÔNIA
Cáritas Regional Norte II

UM

OLHAR SOBRE A REALIDADE AMAZÔNICA

A Região Amazônica abrange uma área de aproximadamente 60% do
território nacional e representa um espaço geográfico detentor de uma das
maiores reservas de recursos naturais renováveis e não renováveis do planeta: minérios, florestas, biodiversidade e água doce.
Esses recursos têm servido como matéria-prima para o fornecimento de
componentes básicos para a indústria do Centro-Sul do Brasil, da América
do Norte, Europa e Japão. No passado, a região forneceu borracha para as
indústrias automobilística e bélica.
Na segunda metade do século XX, iniciou-se a integração física da região
com o restante do Brasil, através da construção de malha rodoviária (rodovias: Santarém-Cuiabá, Transamazônica, Belém-Brasília...) e da construção
de infra-estrutura de energia (hidrelétrica) para o complexo mina-ferroviaporto, possibilitando assim a exploração mineral e madeireira de forma
intensiva, com a implantação de grandes projetos (Projeto Grande Carajás,
projetos agropecuários e madeireiros).
Na última década do século XX, e início do século XXI deu-se início a um
conjunto de novos investimentos em infra-estrutura de integração para fora
(projetos de eclusas, hidrovias, hidrelétricas, portos, construção de rodovias de acesso aos portos etc.).
Nos Estados do Pará e do Amapá, onde está situada a Cáritas Brasileira
Regional Norte II, os Estados Nacional e Subnacional alocam os recursos
em vista da acumulação de capital e deixam a grande maioria da população
sem acesso a políticas públicas.
Os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE),
Censo 2000, demonstraram que dos 143 municípios do Estado do Pará,
por exemplo, 109 encontram-se abaixo do Índice de Desenvolvimento
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Humano (IDH), atingindo um total de aproximadamente 2 milhões de
pessoas.
Dados do INPA revelam que 70% das crianças na Amazônia sofrem de
nanismo; 18% de atrofia nutricional; 37,5% de anemia; 56,5% de falta de
zinco, 50% de falta de calorias, ferro, vitamina A e outras vitaminas.
Essa é uma das contradições em nossa região: a maior concentração de
riqueza natural e a maior concentração de pobreza no Brasil.
Nesse contexto, as organizações populares e movimentos sociais têm
construído diversas lutas em vista de um novo projeto de sociedade. Entre
estas podem ser destacadas o Fórum Social Pan-Amazônico e a Campanha
contra a ALCA.

O FÓRUM SOCIAL PAN-AMAZÔNICO
O 1º Fórum Social Pan-Amazônico teve como tema “Toda a América
contra a ALCA: uma outra Amazônia é possível”. O evento aconteceu no
período de 16 a 19 janeiro de 2003, reunindo nove países da região Amazônica. As conferências, seminários e oficinas tiveram como ponto de partida
três eixos de debate, a saber:
a) EIXO I – Construir a soberania popular para defender a soberania
nacional
O objetivo do eixo foi discutir sobre o processo de intervenção imperialista na região nos últimos anos, como é o caso do acordo da ALCA, as
instalações de bases militares e o Plano Puebla-Panamá. Todos sob a influência dos EUA, o que demonstra a importância geoestratégica da Amazônia
para a reprodução do capital. Ao mesmo tempo se buscou fortalecer as
bases para a construção da soberania popular em vista de consolidar a
defesa da soberania nacional.
b) EIXO II – Águas, terras e florestas para sustentar os povos do campo
e das cidades
Esse eixo discutiu a relação dos grupos que durante milhares de anos
desenvolveram formas de organização baseadas no uso comum do terri41
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tório, da água e de tantos outros recursos naturais e que hoje enfrentam
a destruição desses recursos, bem como o processo de privatização. O
debate centrou-se na identificação de projetos econômicos e políticos
que representam alternativas de uso e manejo dos recursos – hídricos,
florestais, pesqueiros e minerais – a partir de iniciativas dos movimentos
sociais.
c) EIXO III – Identidade amazônica e construção da unidade
latino-americana
Buscou o entendimento sobre a cultura dos povos nativos e as influências das forças “modernizadoras”, que trazem a mentalidade consumista e individualista, bem como sobre os impasses construídos a partir
desse “encontro”. Nesse sentido o debate girou em torno da democratização da cultura, da informação e da defesa dos direitos étnicos. O
encontro indicou que a construção de uma unidade latino-americana deve
pautar-se por um sistema de garantias de direitos.
Crédito
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Na Amazônia existem 170 povos indígenas, 357 povos remanescentes de quilombos e milhares de grupos que se organizam ao redor dos
seringais, dos castanhais e às margens dos diversos rios que compõem a
região. Desta forma, o Fórum Social Pan-Amazônico e a Campanha contra a ALCA, pretendem garantir que todos os povos tenham vez e voz na
construção de uma nova Amazônia.
O Fórum Social Pan-Amazônico é um grande passo para a construção
de um arco de unidade de pensamento e ação democrática que venha a
criar alternativas na perspectiva social, econômica e cultural que se contraponham à história de opressão a que a região vem sendo submetida.
O objetivo dessa articulação é estabelecer a união de diversos segmentos da sociedade e construir uma reflexão sobre a região, tendo
como sujeito a população amazônica, buscando fortalecer a organização e a construção de um projeto de sociedade que respeite a cultura e a
economia dos povos da região.

ALCA

A Campanha contra a ALCA é um grande processo de conscientização e
mobilização que popularizou um debate que até recentemente estava restrito a um pequeno grupo de intelectuais e burocratas. Na Amazônia, que é
uma região estratégica para as transnacionais, a ALCA pode vir a representar o controle dos grandes grupos econômicos sobre a biodiversidade e
outras riquezas naturais, além da implantação de grandes projetos para a
exportação de grãos como a soja, o que já vem ocorrendo na região de
Santarém.
A Campanha contra a ALCA buscou trabalhar a formação, a organização
e a mobilização. O processo de formação aconteceu em diversas regiões e
municípios, atingindo em torno de 5 mil pessoas diretamente (Igrejas, sindicatos, movimento estudantil e movimento popular).
No campo da formação podem ser destacadas as seguintes atividades:
a) Curso massivo para multiplicadores da Campanha contra a ALCA
Esse evento, realizado na Universidade Federal do Pará (UFPA), contou
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com a presença de 800 pessoas de diversas organizações sociais que, durante três dias, aprofundaram o acordo da ALCA e suas conseqüências para
a Amazônia. Para alcançarmos tal objetivo contamos com a assessoria do
professor Aluízio Leal, da UFPA, de Raimundo Valdomiro de Sousa, sociólogo e secretário regional da Cáritas Norte II, e de Guilherme Carvalho, educador da FASE. O resultado do encontro estadual foi a organização de seminários em diversas localidades e municípios para o aprofundamento da temática Amazônia e ALCA e para organizar a campanha nas regiões do Estado.
b) Seminário sobre a cessão da Base Aérea de Alcântara ao governo
estadunidense
O evento foi realizado no Ginásio Altino Pimenta e contou com a presença de duas mil pessoas vindas de diversos municípios e organizações sociais. O debate foi realizado com a presença de representante da coordenação
nacional da Campanha contra a ALCA e de partidos de esquerda; de parlamentares do Pará, jornalista da revista Caros Amigos e do prefeito de Belém.
O seminário despertou a consciência dos diversos segmentos sociais
para a gravidade do processo de militarização que vem sendo implementado
pelo Império Estadunidense em todo o continente americano, incluindo a
Amazônia brasileira.
Esses dois grandes processos de formação e organização desaguaram
num conjunto de ações de massa, das quais podemos destacar:
1 – O Grito dos Excluídos, que, com o tema “Soberania não se negocia”
reuniu, no dia 7 de setembro de 2002, cerca de 10 mil pessoas em
Belém e 19 mil nas diversas cidades do Pará.
2 – A Marcha contra a Cessão da Base Aérea de Alcântara, que reuniu 5
mil pessoas na tarde do dia 8 de agosto, e que marcharam nas ruas
de Belém solicitando que o governo brasileiro não cometa esse crime
de lesa-pátria, abrindo mão de nossa soberania.
3 – Atos públicos contra a guerra no Iraque, que mobilizaram diversos
setores e organizações sociais que empunharam a bandeira da soli-
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4 – Plebiscito sobre a ALCA, cuja maior mobilização aconteceu no período de 1º a 7 de setembro 2002, durante a coleta de votos no
Plebiscito sobre a ALCA. No Pará, o Plebiscito aconteceu em 91
municípios e contou com 4.458 voluntários, atingindo um total de
275.798 votantes.
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dariedade, mostrando que cresce a cada dia a consciência na população de que o imperialismo visa a busca incessante pelo lucro e tem
produzido genocídios e etnocídios na história da humanidade.

Nesse sentido, a Campanha contra a ALCA foi um processo de construção em que se buscou mais do que nunca trocar experiências e buscar
alternativas organizativas para desenvolver a consciência, a organização e o
espírito de luta do povo.
A população da Amazônia demonstrou durante a Campanha contra a
ALCA e no Fórum Social Pan-Amazônico que não quer ficar à margem,
esperando “as migalhas que caem da mesa”, mas que luta para implementar
um projeto de desenvolvimento que estabeleça como prioridade a vida das
pessoas aqui residentes e não a acumulação de capital.

DESAFIOS

E PERSPECTIVAS

Enfim, a luta contra a ALCA revelou que construir uma sociedade democrática é possível. O desafio está em criarmos uma pedagogia que envolva
as pessoas e os movimentos populares na construção de grandes lutas e na
consolidação de valores que venham a criar uma vontade coletiva e uma
ação permanente na direção da superação do individualismo e na construção de um novo projeto societário.
Sem dúvida, esse projeto não será construído nos gabinetes dos burocratas, porque eles não conhecem essa terra banhada pela chuva e acariciada
pelos rios. Também não será criado por leis ou reformas, pois estas nunca
possibilitaram aos índios, os primeiros habitantes do Brasil, a garantia de
suas terras e a dignidade necessária para sobrevivem.
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A Campanha contra a ALCA e o Fórum Social Pan-Amazônico semearam
no conjunto da população da Amazônia a semente da mudança. Mudança
essa que somente será possível com a participação de todos, estando o
povo – trabalhadores e trabalhadoras – no centro do processo decisório.

CONTRIBUIÇÃO DA CÁRITAS NORTE II NO PROCESSO
DA ALCA E DO FÓRUM SOCIAL PAN-AMAZÔNICO
A Cáritas Brasileira Regional Norte II, no processo de construção da
Campanha contra a ALCA, teve a função de coordenar o processo com
outras entidades, sistematizar, organizar, distribuir informações e animar a
campanha no Pará, como também contribuir nas ações de formação, organização e mobilização na capital e em outras regiões do Estado.
Na realização do Fórum Social Pan-Amazônico, a Cáritas participou da
secretaria operativa, contribuindo em todo o processo de organização do
evento, como também na articulação e indicação de assessores/as de entidades nacionais e internacionais. Isso possibilitou que a Cáritas estivesse
representada em duas mesas de debate, com o assessor nacional e o Secretário do Regional Norte II na época. Dessa forma, a Cáritas Brasileira Regional Norte II, nestes eventos, fortaleceu a cidadania participativo-emancipatória, possibilitando a presença e participação dos setores excluídos como
atores principais do processo de construção de um novo projeto societário.
Presente no Fórum Social Pan-Amazônico, no Fórum Social Mundial, na
Campanha contra a ALCA e na luta contra a guerra no Iraque, a Cáritas
Brasileira participou ativamente dos principais eventos históricos que se
posicionaram contra a nova ordem imperial, que busca impor um processo
de recolonização no mundo através da militarização da política internacional estadunidense. Essa postura da Cáritas Brasileira reforça a importância
de seu papel na construção cotidiana de um novo projeto societário, a partir
dos excluídos e excluídas.

46

Cáritas Regional do Rio Grande do Sul

HISTÓRICO:

PRINCIPAIS MOMENTOS
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NO

PARTICIPAÇÃO DA CÁRITAS/RS
CONSELHO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL5

A partir de 1988, com a conquista da Constituição Federal, ocorre
uma série de mudanças no processo de deliberação de políticas públicas, bem como do seu controle em nível nacional,
estadual e municipal. A Assistência Social passa a A Cáritas/RS assumiu o
ser tratada como uma política pública, direito do ci- CEAS visando concretizar
seu compromisso com a
dadão e dever do Estado. Isto acontece através da nova realidade de
ampliação de canais de participação da população na “assistência social enquanto
política pública direito do
formulação, gestão e controle das políticas sociais.
No início dos anos 90, foi criado, no Rio Grande cidadão e dever do Estado”.
A iniciativa resultou em
do Sul, um Comitê Interinstitucional de Articulação avanços na formação e
da Assistência Social (CIAS) que articulou as discus- participação políticas, além
sões específicas da assistência social. Em 1993, foi do processo de controle
social sobre as ações
regulamentada a Lei Orgânica da Assistência Social
governamentais
(LOAS). E, em 1996, a partir da articulação, formulação e pressão do CIAS, o executivo estadual, por meio
da Lei nº 10.716/96 criou o Conselho Estadual de Assistência Social
(CEAS/RS), vinculado à estrutura da Secretaria do Trabalho, Cidadania e Assistência Social do governo estadual.
O CEAS foi implantado seguindo os moldes do Conselho Nacional
de Assistência Social (CNAS). Juntamente com o Conselho, foi criado
o Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS), igualmente estabelecido pela LOAS.

5

O período analisado com mais detalhes compreende os anos de 1996 a 2003.
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MECANISMOS

DE CONTROLE E FUNCIONAMENTO

Entende-se que os conselhos são instâncias de mediações importantes
para construção de políticas sociais públicas e devem ter participação qualitativa e representativa. Nesse sentido as deliberações da política de assistência social devem ser assumidas tanto pelo governo quanto pela sociedade civil organizada, com uma perspectiva comum, para a universalização
dos direitos e cidadania.
A competência do CEAS era apenas normativa e não deliberativa. O
caráter deliberativo só foi efetivado no ano 2000.O Conselho é paritário e
está constituído por nove representantes titulares “conselheiros/as da sociedade civil” e nove representantes titulares “conselheiros/as governamentais”, e seus respectivos suplentes.

ELEIÇÕES
As eleições ocorrem a cada dois anos, podendo as entidades conselheiras ser conduzidas por mais de um mandato. As entidades representantes
da sociedade civil são indicadas no Fórum Estadual de Assistência Social e
votadas por outras entidades não-governamentais, devidamente habilitadas. Os representantes governamentais são indicados pelo Poder Executivo
estadual.

GESTÃO
A representação da sociedade civil está organizada da seguinte maneira:
três representantes dos prestadores de serviços, três representantes dos
usuários, e três representantes dos trabalhadores do setor.
Anualmente, a plenária escolhe a mesa diretora, que é composta por
dois representantes da sociedade civil e dois representantes governamentais, sendo que a presidência do CEAS é garantida à sociedade civil, conforme deliberação desse Conselho. É de responsabilidade da mesa diretora, o
encaminhamento das deliberações realizadas nas Plenárias do Conselho.
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Há também as comissões permanentes de Financiamento, Normas, Políticas e Divulgação. Além dessas, podem também ser criadas comissões
específicas quando o Conselho julgar necessário. As plenárias ordinárias
acontecem sempre na primeira e na terceira quarta-feira de cada mês, à
tarde, na sede do CEAS/RS. As comissões reúnem-se nas quartas-feiras da
semana seguinte à realização das plenárias ordinárias.

PARTICIPAÇÃO

DA

CÁRITAS

NO

CEAS

A Cáritas/RS assumiu o CEAS visando concretizar seu compromisso com
a nova realidade de “assistência social enquanto política pública direito do
cidadão e dever do Estado”. Essa participação resultou em avanços no
processo de formação e participação política, devido ao grande número de
informações, além do processo de controle social sobre as ações governamentais. A Cáritas foi eleita, como titular, representante da sociedade civil
na categoria “prestadores de serviço” pela primera vez em 1996. A segunda
foi em 1998 e a terceira em 2000. Neste último período, a conselheira
Crédito

Como
conselheira
do CEAS, a
Cáritas
Regional RS
participou de
muitos
eventos
visando
articular e
preparar a
sociedade civil
para o
controle
social.
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representante da Cáritas presidiu o CEAS por um período de oito meses. Nas
eleições realizadas em agosto de 2002, a Cáritas foi eleita como entidade
suplente até outubro de 2004.
Na condição de conselheira no CEAS, a Cáritas/RS participou do processo de preparação e realização da 3ª e 4ª Conferências Estaduais de
Assistência Social. Esteve presente também em duas Conferências Municipais e na 3ª Conferência Nacional de Assistência Social, realizada em outubro de 2001. Mesmo na suplência, teve sempre uma participação ativa na
ação do Conselho.

OUTRAS

PARTICIPAÇÕES A PARTIR DO

CEAS

a) Fórum de Assistência Social Não-Governamental
Tendo em vista a necessidade de articulação da sociedade civil, em
1997 logo após a criação do CEAS, as entidades da sociedade civil criaram
o Fórum Estadual de Assistência Social Não-Governamental. Esse Fórum
tem como objetivo fortalecer e articular as discussões dos/as conselheiros/
as da sociedade civil, no sentido de garantir sua participação qualificada no
CEAS. Após a experiência de reuniões mensais até o final do ano de 2002, o
Fórum passou a realizar reuniões bimestrais, a partir de 2003.
b) Capacitação dos/as conselheiros/as municipais
Em 2001, o Departamento da Assistência Social (DAS) realizou capacitações para conselheiros/as municipais com recursos oriundos do Fundo
de Apoio ao Trabalhador (FAT). Este processo não teve a participação dos/
as representantes da sociedade civil dos diversos Conselhos Estaduais
(sociedade civil), nem na sua discussão, nem na sua implementação.
A partir da avaliação feita, tendo presente a pouca participação dos/as
conselheiros/as da sociedade civil dos municípios nas atividades de capacitação, percebeu-se a necessidade de dar continuidade à preparação de
conselheiros/as, garantindo a sua participação na organização e execução
do processo de capacitação em nível municipal e estadual.
A Cáritas colocou-se à disposição para participar ativamente nestas
capacitações, juntamente com pessoas de outros conselhos e com a Se50

c) Fóruns Regionais de Conselhos Municipais
Anteriormente às Conferências Municipais e Estadual, o CEAS propôs
a criação de Fóruns Regionais de Conselhos Municipais de Assistência
Social (CMAS), para maior e melhor articulação e capacitação de conselheiros/as municipais. Essa proposta foi ratificada pela 4ª Conferência
Estadual.
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cretaria de Trabalho Cidadania e Assistência Social do Rio Grande do Sul.
Embora houvesse uma disposição dos conselheiros/as da sociedade civil
em contribuir nesse processo, em nível municipal e estadual, as atividades
nos municípios aconteceram de forma limitada, priorizando-se atividades
no âmbito estadual, com participação de conselheiros/as de diferentes
municípios.

d) Boletim Informativo Comunicando
Existe no CEAS um informativo Comunicando que iniciou com circulação
mensal e, depois, passou a ser quadrimensal. Este informativo foi criado
com o intuito de divulgar as deliberações e informações do CEAS para os
Conselhos Municipais de Assistência Social (CMAS) e as demais entidades e
agentes que atuam na área.
e) Comissão Estadual do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil
(PETI)
Outra experiência importante foi a participação da Cáritas, representando o CEAS, como suplente na Comissão Estadual do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI).

JOGO DE
CEAS

FORÇAS E INTERESSES NO INTERIOR DO

Embora os conselhos sejam frutos da conquista da Constituição Federal
de 1988, eles se constituem em meio a um conflito de projetos de sociedade
que em grandes traços podem ser caracterizados como: o projeto neoliberal
e o projeto democrático e popular. No período de 1996 a 1998, o CEAS no
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Rio Grande do Sul tinha um caráter consultivo e normativo em torno da
política de Assistência Social.
A partir de 1999, com a experiência do Governo Democrático e Popular no Executivo estadual, embora com um legislativo marcado por uma
visão conservadora da Assistência Social, o CEAS passou a ter um caráter deliberativo, ou seja, com a atribuição de apreciar, deliberar e fiscalizar programas, projetos e ações na área da Assistência Social. Apesar de
um discurso mais afinado com os interesses do povo excluído, o Governo
Democrático e Popular apresentou, também, algumas contradições no
entendimento e construção da política de Assistência Social no Estado,
como:
• O reconhecimento do Orçamento Participativo (OP) como o instrumento mais importante de participação popular e de definição de prioridades (desvalorização dos conselhos);
• A dificuldade de integração dos Conselheiros do OP com os Conselhos
Estaduais e Municipais;
• O encaminhamento de projetos, de última hora, para serem deliberados nas Plenárias do CEAS;
• A deficiência de recursos para a área da Assistência Social.

ÊXITOS E DESAFIOS
2000-2002

PERCEBIDOS NA GESTÃO

a) Êxitos
• O assumir co-responsável dos/as Conselheiros/as do CEAS, no que se
refere às deliberações das Plenárias;
• A presença de uma secretária executiva no CEAS;
• A conquista do caráter deliberativo do CEAS, no ano 2000; antes, o
CEAS era apenas normativo;
• A participação da sociedade civil na presidência do CEAS;
• A participação da sociedade civil no processo de capacitação dos/as
conselheiros/as municipais.
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b) Desafios
• Realização de ações pontuais, de acordo com a conjuntura e com as
demandas apresentadas, sem um plano de ação específico;
• O processo de capacitação dos/as conselheiros/as da sociedade civil;
• A participação de um maior número de entidades da sociedade civil,
no processo eleitoral do CEAS;
• A estrutura e funcionamento do CEAS: frágil, burocrático e lento;
• A consolidação e fortalecimento dos Conselhos Municipais;
• A contratação de profissionais da área da assistência social, nos municípios, a fim de efetivar as ações assumidas nos Planos Municipais
de Assistência Social.
UM NOVO CENÁRIO

Com a derrota do Governo Democrático e Popular em outubro de 2002,
tivemos uma nova representação do executivo estadual no CEAS/RS. Nos
quatro primeiros meses de 2003 percebemos uma demora na definição desses representantes, o que dificultou a realização de plenárias ordinárias.
Nessa conjuntura, o Conselho Estadual de Assistência Social enfrenta
antigas e novas preocupações. Dentre estas, a fragilidade da representação
da sociedade civil, verificada a partir de alguns aspectos como:
• Limites dos/as Conselheiros/as no entendimento e prática na área da
Assistência Social;
• Dificuldade de aprofundamento de temas pertinentes ao CEAS (Segurança Alimentar, Conferências...);
• Ausência de um plano de trabalho;
• Falta de articulação das entidades conselheiras no CEAS e no Fórum
Estadual de Assistência Social.
Outra questão nova relaciona-se à multiplicação de Conselhos: CONSEA,
Reforma Agrária etc., o que dificulta a participação de entidades da sociedade
civil em todos esses espaços. De que forma deve acontecer a integração de
Conselhos que acabam se envolvendo em problemáticas iguais ou semelhantes?
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A CÁRITAS

E AS

PASTORAIS SOCIAIS

NA OCUPAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS

Cáritas Arquidiocesana de Vitória

A CÁRITAS

E SEU PROJETO POLÍTICO

A sociedade humana possui uma característica fortemente política. Isso
se revela ao percebemos a organização das mulheres e homens em busca da
satisfação pessoal e das necessidades coletivas. Política, nessa perspectiva, pode ser compreendida como arte de se fazer o bem comum.
Baseada na concepção de bem comum, a Cáritas busca a reflexão política entendendo que se trata de “instrumento necessário de organização da
vida social, mas, sobretudo... expressão de opções e valores que definem os
destinos do povo e a concepção de pessoa” (Doc. 40 da CNBB, n. 185).
Percebemos e mantemos uma esperança viva de que a cada dia, de
alguma forma, com maior ou menor intensidade, as classes populares vêm
percebendo a necessidade de assumirem o papel de controle do poder, visando à satisfação das necessidades coletivas. Isso é fundamental num
contexto em que o poder vem servindo, quase que exclusivamente, a um
grupo minoritário deixando uma grande população sem o mínimo necessário
para a sua sobrevivência.
Outra questão importante quando falamos de política é não compreendermos o ato de votar como sendo a única forma ou o resumo do exercício
político. Entendemos que, mais do que isso, a ação política passa, principalmente, pelo acompanhamento diário daqueles que “estão no poder”. Ou
seja, entendemos o exercício político como o exercício da participação popular e participação consciente propositiva e de controle social. É nesse
sentido que a Cáritas acredita e luta pelo protagonismo dos/as excluídos/as
e visa construir uma nova cultura política para o país.
A Cáritas assume um projeto político que apresenta como meta a realização de um novo projeto de sociedade. Uma sociedade justa e solidária,
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que não exclui e traz a esperança de um mundo renovado. Nossa participação política nos dias de hoje se dá com a missão de reafirmar os
verdadeiros valores humanos com base na fé. Só quem acolhe a criança
entra no Reino de Deus. Só aquele que visita os presos, sacia os sedentos
e famintos, veste os despidos, merece a verdadeira retribuição do Reino. É
nesta visão humanitária que a Igreja se inspira na sua prática pastoral em
relação à política. Por isso, é coerente que ela continue insistentemente
defendendo os/as trabalhadores/as, os/as sem-terra, os/as favelados/as,
os/as desempregados/as, os/as pobres em todas as suas formas. Tal missão pertence ao mais profundo de sua consciência evangélica. E toda vez
que não o fez, ou não o faz, tornou-se ou torna-se infiel ao Evangelho (cf.
Doc.40 da CNBB, n. 204).
AS PASTORAIS SOCIAIS E A OCUPAÇÃO

DOS ESPAÇOS PÚBLICOS

A Cáritas Arquidiocesana de Vitória atua articulada às Pastorais Sociais
da Arquidiocese de Vitória. Oferece assessoria técnica e administrativa em
todos os sentidos. Partindo do pressuposto de que as classes populares
estão de alguma forma buscando sua organização e sua maior inserção no
poder, apóia e incentiva a participação de agentes pastorais nos diversos
conselhos de políticas públicas e fóruns de debate de sua área de ação.
Em 2001, preocupados em fortalecer a representação das pastorais sociais nos conselhos, realizamos o I Encontro de Conselheiros Agentes de
Pastorais, com o objetivo de prepará-los para exercerem essa função com
maior efetividade. Contamos com a participação de 47 agentes, conselheiros/as e não-conselheiros/as.
Nossa contribuição nesse tema foi a discussão que construímos e os
encaminhamentos tomados na tentativa de uma participação mais democrática e concreta. Debatemos e refletimos sobre quatro grandes eixos.
a) Qual o papel dos/as conselheiros/as?
Nesse item pontuamos algumas questões como o que dificulta o exercício dessas responsabilidades. O que fazer para que os conselheiros de55
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sempenhem com maior efetividade seu trabalho? Na discussão, os/as conselheiros/as afirmaram que o seu papel refere-se a:
• elaboração e controle social de políticas públicas;
• garantia da participação direta da sociedade na elaboração e execução das políticas públicas;
• defesa de um segmento da sociedade, secularmente excluído dos seus
direitos, junto com o qual se pronuncia e posiciona;
• geração de uma prática multiplicadora de informação e luta em defesa
dos direitos;
• partilha com a entidade que representa o poder de decisão.

O

QUE DIFICULTA O EXERCÍCIO DESSE PAPEL:

• o desconhecimento da posição da Igreja ou da Pastoral em relação à
política social que o conselheiro representa;
• a desarticulação entre conselheiro/a e Pastoral;
• a “sedução pelo poder” que acaba contagiando alguns conselheiros/as;
• a falta de apoio estrutural para as atividades de conselheiro/a;
• a dificuldade em negociar em “pé de igualdade” com o Estado.
O que fazer para que os/as conselheiros/as desempenhem com maior
efetividade o seu papel:
- Oferecer capacitação permanente sobre temas como legislação, fé e
política, projetos sociais, entre outros;
- Conhecer a posição da Igreja em relação às políticas sociais;
- Apoiar as ações dos/as conselheiros/as, publicizando-as por meio dos
espaços também da Igreja (celebrações e eventos);
- Cobrar dos conselhos gestores de políticas públicas propostas concretas de enfrentamento às necessidades da população.
b) A representatividade
Existe um ensaio para o exercício da representatividade numa relação
nova entre o/a conselheiro/a e sua entidade. O que vem dificultando essa
relação é:
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Pensando em melhorar essa relação entre o conselheiro/a e a entidade,
pontuamos como importante a:
• Construção de um projeto com objetivos comuns entre as Pastorais;
• Formação conjunta entre as Pastorais;
• Criação de um Fórum de Conselheiros/as e Coordenadores/as de Pastoral para efetivar um espaço de discussão permanente.
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• O desconhecimento do real papel do conselho e do conselheiro;
• A falta de espaço para articulação dos/as conselheiros/as com a Pastoral Social que representa, bem como o acúmulo de funções do agente de pastoral que assume ser conselheiro/a.

Além dessa reflexão, é necessário que a Pastoral também exerça melhor
o seu papel quanto a:
• Organizar suas ações, sugerir propostas, discutir a política vigente;
• Proporcionar sempre a formação da espiritualidade;
• Articular-se com cursos universitários, para a promoção de estudos
que orientem as ações das pastorais na sociedade;
• Organizar um fundo de apoio às ações da Pastoral;
• Apoiar localmente as paróquias no desenvolvimento das atividades da
Pastoral de forma geral.

OUTRAS

DIFICULDADES E PERSPECTIVAS

Sentimos algumas dificuldades para alcançar metas básicas com a participação nos Conselhos, especialmente quanto à formulação e controle das
políticas públicas:
• O papel do Estado que não partilha o poder de decisão;
• Os conselhos tornaram-se “balcões” de resolução de problemas imediatos;
• Busca de favorecimento de entidades que participam do conselho;
• Falta experiência da sociedade civil para a discussão sobre políticas
públicas.
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Refletimos que algumas ações podem ser implementadas para melhorar a atuação do conselho na formulação da política pública, como:
• Capacitar a sociedade civil para discutir e elaborar políticas públicas;
• Maior fiscalização das verbas públicas/orçamento participativos;
• Capacitar o executivo para a implementação das políticas;
• Construção de plano de ação em conjunto com as entidades e movimentos populares;
• Criar mecanismo que garantam a participação de toda a sociedade.
Partindo do princípio de que o governo não é permeável às demandas/
propostas pelos representantes da sociedade, pois, na maioria das vezes,
as propostas para serem aceitas devem vir de acordo com os interesses do
governo, quando não, as ações dos/as conselheiros/as são desarticuladas
ou as propostas são enxugadas para ficarem no formato ideal.
Outra questão debatida foi a visibilidade e constatamos entre os participantes que:
• Poucos/as conselheiros/as de Pastorais possuem conhecimento dos
conselhos onde estão inseridos;
• Falta capacitação a esses/as conselheiros/as até para estarem preparados/as para informar sobre as ações do conselho;
• A sociedade civil conhece pouco dos conselhos;
• O Estado não demonstra interesse na divulgação das ações dos conselhos;
• Deveríamos usar instrumentos como o jornal, televisão, Jornal da
Arquidiocese, folder e outros para divulgar as ações dos conselhos.
Ao final desse debate, decidimos pela formação de um Fórum de Conselheiros Agentes de Pastorais, composto por agentes que já atuam ou
estejam interessados em se formarem para essa atuação. Esse Fórum que
congrega a Coordenação das Pastorais Sociais e representante da Cáritas
Arquidiocesana de Vitória tem os seguintes objetivos:
• Constituir espaço de reflexão sobre as políticas públicas entre Conselheiros/as Agentes de Pastoral, a Coordenação de Pastoral e a Cáritas;
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• Proporcionar a articulação entre os/as conselheiros/as agentes de
pastoral em diversas áreas da política pública;
• Facilitar a formulação e defesa conjunta de propostas de políticas
públicas frente ao Estado.

PASTORAL DA
CRIANÇA

PASTORAL
CARCERÁRIA
FÓRUM DE
CONSELHEIROS
AGENTES
PASTORAL

PASTORAL DA
SAÚDE

DE

I.

PASTORAL DO
MENOR

PASTORAL
OPERÁRIA
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Participaram deste debate 47 agentes das Pastorais Sociais, conselheiros/as, não conselheiros/as e coordenadores/as das Pastorais da Criança,
da Saúde, Carcerária, Operária, do Menor, da Juventude e Familiar.

Mapa das representações
CONSELHOS MUNICIPAIS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

PASTORAL
DO MENOR

CÁRITAS
PASTORAL
DA SAÚDE

CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE
CONSELHOS MUNICIPAIS DE SAÚDE
CONSELHOS LOCAIS DE SAÚDE

PASTORAL
DA
CRIANÇA

CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONSELHOS TUTELARES

CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
CONSELHO ESTADUAL DA SAÚDE
CONSELHO ESTADUAL DO IDOSO
CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONSELHOS MUNICIPAIS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
CONSELHOS MUNICIPAIS DE SAÚDE
CONSELHO DIRETOR DA POLÍTICA DE ATENÇÃO À POPULAÇÃO DE RUA
REDE DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS / MUNICÍPIO DE VITÓRIA
FÓRUM ECUMÊNICO PELO RESGATE DAS DÍVIDAS SOCIAIS
FÓRUM PERMANENTE CONTRA A VIOLÊNCIA E A IMPUNIDADE – FÓRUM REAGE ESPÍRITO
SANTO
FÓRUM PERMANENTE DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INFANTIL NO ESPÍRITO SANTO
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PROGRAMA MUTIRÃO PELA SEGURANÇA ALIMENTAR
NUTRICIONAL SUSTENTÁVEL EM MINAS GERAIS

O Programa Mutirão pela Segurança Alimentar e Nutricional de Minas
Gerais (PROSAN) – é coordenado pelo Conselho de Segurança Alimentar de
Minas Gerais (CONSEA/MG) e executado pela Cáritas Brasileira Regional
Minas Gerais. Consistiu em conceder pequenas doações a organizações
não- governamentais e de base comunitária para atividades que buscaram a
erradicação da fome e da desnutrição infantil, resultando na melhoria da
qualidade de vida das populações envolvidas. Concomitante ao repasse
financeiro, o programa executou um processo de formação em segurança
alimentar, monitoramento e avaliação dos projetos integrantes.
Para resgatarmos o histórico do PROSAN, é necessário, antes, resgatarmos um pouco da história do CONSEA/MG, que foi a instância responsável
pelo surgimento do programa.
O CONSEA-MG foi instituído por decreto do Governador Itamar Franco, em
1999, com o objetivo de propor políticas, programas e ações que configurem
o direito humano à alimentação como parte integrante do direito de cada
cidadão e cidadã de Minas Gerais, Estado que conta com aproximadamente
quatro milhões de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza. Composto por
26 membros representando a sociedade civil, 11 Secretarias de Estado e um
representante da Assembléia Legislativa, o CONSEA/MG foi institucionalizado
a partir de Lei Delegada pelo governador, em janeiro de 2003.

POR

QUE O

PROSAN?

De acordo com a declaração do Fórum Mineiro de Segurança Alimentar
(1999), a fome, a desnutrição e a insegurança alimentar que hoje afetam
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parte significativa da população de Minas Gerais constituem uma vergonha
e é imperativo que todos nós atuemos para combatê-la. Os números coletados pelo Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN), da Secretaria de Estado da Saúde, em 766 municípios mineiros que contam com
este sistema, apresentam-se inquietadores: 19,8% das crianças entre zero e
60 meses apresentam risco nutricional.
Dados das pesquisas feitas, aliados à observação empírica da realidade, foram suficientes para que o CONSEA/MG propusesse uma ação mais
assertiva, buscando afirmar o acesso à segurança alimentar e nutricional
como direito básico de todos/as os/as cidadãos/ãs, fortalecendo as comunidades e suas instituições e revertendo
Em 766 municípios de Minas
Gerais,19,8% das crianças os quadros relativos da pobreza e desnutrição que apreentre zero e 60 meses sentam números crescentes em todo o Estado, transforapresentam risco mando o combate à fome e à miséria em questão política
nutricional. Executado pela
prioritária.
Cáritas (MG), o Prosan
As políticas existentes para redistribuição de renda e
apoiou, mediante repasse de
recursos, a implementação criação de oportunidades de superação da privação e das
de ações de combate à fome
desigualdades são consideradas insuficientes. Não que
e à desnutrição por
os recursos existentes no país sejam escassos. Apenas
associações de base
comunitária e instituições da são necessárias estratégias, ou melhor, as intenções para
sociedade civil. distribuí-los de forma justa e igualitária. Essa é a principal determinante da atual realidade de privação (indigência e pobreza), insegurança alimentar e nutricional e sofrimento de muitos
brasileiros.
O PROSAN está sendo executado nas 16 regiões do Estado de Minas
Gerais definidas pelo CONSEA/MG a partir das realidades e proximidade
dos municípios. Espera-se que, pelo menos, 100 municípios sejam beneficiados pelos projetos. A previsão não pode ser muito precisa, uma vez que
a proposição dos projetos a serem apoiados depende da organização e
motivação das instituições e associações nos próprios municípios.
Participam do PROSAN grupos organizados que executam ações de
combate à fome e promoção da segurança alimentar e nutricional, associações de pequenos produtores, sindicatos de trabalhadores rurais, pastorais e instituições diversas.

E METAS

O objetivo principal do programa é apoiar associações de base comunitária e instituições da sociedade civil sem fins lucrativos, mediante repasse
de recursos financeiros para implementação de ações e mini-projetos de
combate à fome e à desnutrição.
A meta para um ano de programa é apoiar 230 miniprojetos de associações de base comunitária de zonas rurais e urbanas beneficiando 5.000
famílias e 25.000 pessoas, entre elas, 15.000 crianças de 0 a 5 anos de
idade, contribuindo para reverter o quadro de risco nutricional em 80% do
público beneficiado, num prazo de um ano.
A metodologia preconizada pelo Programa baseia-se nos processos participativos para diagnosticar os problemas de insegurança alimentar locais, e mobilizar a comunidade para potencializar as ações que possam
reverter o quadro adverso. Para tanto, os projetos associativos/comunitários devem valorizar a participação em todas as suas etapas (elaboração,
execução e avaliação), e estão sendo analisados e monitorados pelas
Comissões Regionais de Segurança Alimentar e Nutricional, vinculadas ao
CONSEA/MG.

PROJETOS
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OBJETIVOS

APOIADOS

Para se candidatarem à doação, os projetos das iniciativas locais deveriam atender a pelo menos um dos eixos temáticos e diretrizes da 1ª Conferência Estadual de Segurança Alimentar Nutricional Sustentável de Minas
Gerais:
• Produção e beneficiamento de alimentos
• Condições de acesso à alimentação
• Nutrição e qualidade dos alimentos
• Controle social das políticas públicas de segurança alimentar
O CONSEA/MG pretende que o PROSAN seja um programa permanente e
está reivindicando junto ao Governo do Estado a continuidade do mesmo
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através de financiamento da Loteria Mineira, que financiou a primeira etapa
com um ano de duração (2003) como experiência piloto.
Nos primeiros cinco meses de execução, o PROSAN apoiou mais de 60
projetos nas linhas de geração de renda, fortalecimento da organização da
sociedade civil, produção de alimentos, plantas medicinais, nutrição, acesso a alimentos e acesso à água.

Critérios de participação
Para participar do PROSAN alguns critérios fundamentais devem ser
atendidos, tais como:
a) Contribuir para a promoção das capacidades e potencialidades
dos beneficiários, resultando na promoção de meios de vida
sustentáveis;
b) Ser participativo, sempre que possível, em todas as etapas do projeto,
ou seja, concepção, implementação, monitoramento e avaliação;
c) Apresentar potencial de reprodução por grande número de
organizações e em outras áreas;
d) Apresentar proposta de forma clara, concisa, esclarecendo os
objetivos, os resultados e os impactos esperados do projeto, no
que se refere aos aspectos quantitativos e qualitativos;
e) Contribuir para o aperfeiçoamento de políticas públicas, tornandoas indutoras do desenvolvimento sustentável;
f) Abordar questões de gênero levando em conta o papel da mulher e
do homem no desenvolvimento econômico e social e na conservação
ambiental;
g) Fazer referência aos possíveis impactos sociais, ambientais,
econômicos e culturais e aos mecanismos de como enfocar esses
impactos;
h) Atividades de pesquisa poderão ser aceitas quando os resultados
obtidos possam ser de utilidade imediata para a realização de
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atividades concretas por uma comunidade beneficiária (por exemplo:
diagnóstico participativo);
i) Será dada prioridade aos projetos que impliquem articulação local
com autoridades governamentais, outros grupos da sociedade e o
setor privado;
j) Serão consideradas regras de vigilância sanitária para a produção
de fitoterápicos e alimentos.

Os recursos para viabilização do PROSAN foram oriundos de convênio
firmado entre a Loteria Mineira e a Cáritas Brasileira Regional Minas Gerais, que foi escolhida pelo CONSEA/MG para executar o projeto. Há uma
comissão com representantes de outras instituições governamentais e nãogovernamentais que é responsável pela análise, avaliação e acompanhamento dos projetos.

AVANÇOS,

DESAFIOS E PERSPECTIVAS

Para a Cáritas, a execução deste programa apontou a direção de muitas
questões que vêm se fazendo presentes em nossa história em Minas Gerais,
por exemplo:
• Como garantir o protagonismo dos/as excluídos/as?
• Como trabalhar em um cenário de emergência social (a fome) sem ser
paternalista?
• Como atuar em conjunto com outras forças importantes no processo
de construção de uma sociedade solidária?
• Como garantir um direcionamento correto dos recursos públicos às
pessoas que mais necessitam?
Estes e outros questionamentos nos fizeram aceitar o desafio de executar
este programa com todos os riscos e todas as possibilidades que dele advêm.
Os avanços que se apresentam são: garantia de acesso do recurso público às pessoas mais pobres, melhoria do nível de organização dos/as excluí65
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dos/as, melhor conscientização da sociedade acerca do tema segurança
alimentar e nutricional, maior visibilidade para a Cáritas, maior aproximação da Cáritas com instituições do Governo e da sociedade civil.
Os desafios maiores são as possibilidades da incompreensão das pessoas que tiveram projetos apoiados com relação aos reais objetivos do programa; a utilização dos resultados do programa para fins políticos; a demora
na liberação dos recursos no ano passado prejudicou o início do programa.
As perspectivas que temos dizem respeito à consolidação dos projetos
apoiados, aos bons resultados na produção de alimentos e o acesso das
pessoas mais pobres a eles, à continuidade do programa com possibilidade
de recursos do governo do Estado de Minas Gerais e do Programa Fome Zero
do governo federal.
A Cáritas entende que este projeto é exemplo claro de alternativas para
uma sociedade mais solidária, uma vez que os critérios para fazer parte dele
preconizam a participação dos/as excluídos/as, a promoção das capacidades organizativas, a garantia de alimentação como direito humano universal
e a contribuição para o aperfeiçoamento de políticas públicas de segurança
alimentar.
Crédito
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UMA AÇÃO

INSTITUCIONAL A SERVIÇO DA CIDADANIA

Cáritas Diocesana de Santo Amaro (SP)

HISTÓRICO
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PROJETO CASA

A Cáritas Diocesana de Santo Amaro foi fundada em 1990. Seu objetivo
básico é mobilizar, conscientizar e viabilizar o desenvolvimento dos cidadãos, proporcionando-lhes a condição de serem sujeitos em transformação.
Desde a sua fundação, a Cáritas de Santo Amaro vem recorrendo a parcerias
que garantam a viabilidade de seus objetivos e diretrizes, estabelecendo
convênios em contato permanente com a comunidade, órgãos públicos e
privados. Os recursos financeiros para a sustentação dos trabalhos são
captados através de bazares, eventos e doações da sociedade civil, além do
convênio estabelecido com a Prefeitura de São Paulo.
Em resposta à problemática de crianças e adolescentes em situação de
risco, a Cáritas Diocesana de Santo Amaro, como parte atuante da sociedade em situações de emergência, buscou parceiros junto ao Poder Público
Municipal para implantar o Centro de Convivência CASA DA PRAÇA, que
iniciou seu atendimento em setembro de 1993.
Até julho de 2000, o projeto funcionou em regime de 24 horas. Em julho
de 2000, atendendo a exigência da Secretaria de Assistência Social, o projeto passou por uma revisão metodológica. O projeto CASA DA PRAÇA, respaldado pela articulação da rede, passou por uma reestruturação e buscou
profissionais capacitados, mas reduziu o tempo diário de atendimento para
12 horas.
A nova metodologia de trabalho passou a ser baseada na relação dialógica, que pressupõe uma reciprocidade de contato humano, em um ambiente que possibilite o diálogo. Caracteriza-se pela abertura ao diálogo, criação
de vínculos e facilitadora nas relações grupais, sabendo equilibrar-se entre a
tendência de conduzir e o deixar-se conduzir. Ou seja, busca-se encontrar
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um caminho em conjunto com a criança e o adolescente, a partir da sua
história. Essa prática tem facilitado a compreensão e o conhecimento da
realidade nos seus limites e possibilidades.
Entretanto, houve vários manifestos, inclusive do Fórum em defesa da
criança e do adolescente da Região de Santo Amaro que culminou na ação
do Ministério Público, validando a prática social da mantenedora (Cáritas
Diocesana de Santo Amaro). Novamente voltou-se à discussão sobre a possibilidade de atendimento 24 horas. O debate foi realizado com a participação das entidades da rede de atendimento social, poder público e comunidade local, garantindo assim a visibilidade do trabalho, de acordo com o
artigo 98 do Estatuto da Criança e Adolescente (ECA).

JUSTIFICATIVA
A região sul de São Paulo, principalmente o bairro de Santo Amaro (local
onde está o projeto), tem uma concentração muito grande de crianças e
adolescentes nas ruas. Essa região foi um dos pólos industriais e atualmente é rodeado por bairros carentes contrastando com bairros nobres. A região
possui uma estação ferroviária e um terminal de ônibus, com várias linhas
que levam e trazem pessoas de quase todas as regiões de São Paulo, as
praças estão cada vez mais lotadas de vendedores ambulantes com o grande número de comércio da região. Isso tudo aumenta o número de homens e
mulheres em busca de sobrevivência, não importando o método utilizado.
Ao mesmo tempo, aumenta o número de crianças e adolescentes em situação de risco pessoal e social. A partir daí, a Cáritas, junto com o poder
público local, sentiu a necessidade de uma parceria para intervir nesse
quadro social.
Essa parceria estabeleceu-se sintonizada com a missão da Cáritas, que
desenvolve suas ações inspiradas nas ações de Jesus Cristo, e que vê seus
semelhantes com a perspectiva de irmandade e possibilidade de crescimento. A proposta de intervenção da Cáritas por meio do projeto CASA DA
PRAÇA é possibilitar às crianças e adolescentes um outro olhar para o
mundo, onde eles/as passem a sentir interesse pela vida. O caminho para
isso são as atividades desenvolvidas, através das quais se busca construir
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pessoas cidadãs de direitos e deveres, dentro da visão do protagonismo dos/
as excluídos/as.
Salientamos que a ação da equipe Cáritas está voltada para o resgate da
auto-estima das crianças e adolescentes, bem como dos pais e responsáveis, já que, em muitos casos, foram tão excluídos quanto seus filhos.
Nessa compreensão, a transformação social passa pelo reconhecimento da
história de vida dos/as excluídos/as. Daí a importância de promover a possibilidade de trocar experiências de vida em vista de contribuir para encontrar
e trilhar um novo caminho de dignidade. Esse processo inclui o reconhecimento de seus direitos e o diálogo como fonte de renovação e convívio.
A visibilidade do trabalho e a transformação social ficam asseguradas
pela participação contínua, através da reflexão e responsabilidade social,
contribuindo com questionamentos e com a articulação
mantida em parceria com o poder público. E isso sempre
A proposta de intervenção
ressaltando a importância de dar voz e vez à população da Cáritas por meio do
projeto CASA DA PRAÇA é
atendida através dos trabalhos em rede.
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O projeto CASA DA PRAÇA da Cáritas Diocesana de
Santo Amaro (SP), em parceria com a Prefeitura de São
Paulo por intermédio da Secretaria de Assistência Social
(SAS), tem seu convênio renovado anualmente. Em 2002, a
aprovação da renovação do convênio foi precedida por uma
audiência pública através de convocação de entidades, técnicos/as supervisores/as da SAS e sociedade civil, publicada
em Diário Oficial. O procedimento consistiu na apresentação do trabalho pela
entidade, dentro de um contexto da localidade. Em seguida, deu-se a manifestação de representantes das instituições da sociedade civil, contra ou a favor
da renovação. Caso essa manifestação tivesse sido contra, o processo teria
sido interrompido. Nesse caso, a entidade teria tido cinco dias para recorrer e
buscar argumentar em sentido contrário. Caso esse tempo não fosse suficiente, a renovação poderia ter sido encaminhada através de uma auditoria
realizada pela própria Prefeitura.
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Enfim, com o convênio aprovado, a entidade passou a receber mensalmente uma verba prevista pelo projeto, com prestação de contas junto ao
departamento financeiro da Prefeitura, impreterivelmente, até o segundo dia
útil do mês. Salientamos que no caso do projeto CASA DA PRAÇA, a entidade primeiro efetua gastos durante 25 dias e, depois da prestação de contas,
a verba é repassada para a entidade.
Concluímos que as parcerias ou convênios podem possibilitar: a garantia dos direitos pessoais e sociais de pequenos grupos através da capacitação das crianças e adolescentes ou atendimentos específicos; o atendimento às famílias carentes na busca de respostas para os diversos problemas
sociais, especificamente os relacionadas às crianças e adolescentes em situação de risco pessoal e social.

O

DESENVOLVIMENTO REGULAR DO TRABALHO

O atendimento é feito diariamente das 8 às 18 horas, com trabalho de
caráter socioeducativo, como educação de rua que inclui o mapeamento,
observação, aproximação e estabelecimento de vínculo, encaminhamentos e
acompanhamentos. Atualmente temos oficinas de hip-hop, música, artes,
dança, esporte e oficinas pedagógicas. Os temas são construídos com as
crianças e adolescentes dentro do grupo temático e também com sugestões
dos/as próprios/as educadores/as.
A CASA DA PRAÇA também realiza um trabalho com famílias através de
entrevistas, visitas domiciliares, encaminhamentos e acompanhamentos, além
de encontros mensais com dois grupos de famílias onde são trabalhados
temas sugeridos pelo grupo ou equipe técnica. O trabalho é desenvolvido de
forma articulada com uma Rede de Serviços, abrangendo as áreas da saúde,
judiciário, esporte e lazer, órgãos públicos e privados entre outros setores da
comunidade. Busca-se uma política de atendimento que responda à proteção integral prevista no ECA. Além disso, a participação ativa do Fórum de
Discussão dos Direitos da Criança e do Adolescente contribuiu para algumas mudanças nas políticas públicas e no orçamento participativo da cidade de São Paulo.
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a) População atendida
• As crianças atendidas pelo projeto têm de sete a 17 anos e 11 meses,
em situação de rua (fazendo da rua espaço de permanência e/ou sobrevivência). Apresentam desvio de conduta (uso de drogas, prática de
roubos e furtos, comportamento agressivo, dificuldade de adaptação e
de estabelecimento de vínculos). De maneira geral, foram vítimas de
violência doméstica ou social e apresentam baixa ou nenhuma escolaridade, trazendo dificuldades de aprendizagem.
• Entre as principais problemáticas familiares encontradas podemos destacar: pais desempregados (baixa condição socioeconômica, cultural e
educacional); ausência do pai ou mãe; pais separados, com a presença
da figura de padrasto ou madrasta; pais usuários de álcool e/ou outras
drogas; além de antecedentes familiares de permanência na rua.
• A metodologia utilizada é baseada na Pedagogia da Presença cujos
componentes básicos são: preparação do ambiente físico, acolhimen-
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to; atendimento físico, observação; escuta; resposta ao conteúdo e ao
sentimento, personalização e orientação. Com essas habilidades e
posturas a equipe poderá, entre outras coisas, perceber e sentir com
nitidez as principais dificuldades pessoais e sociais. Essas dificuldades, somadas à disponibilidade interior da equipe, fornecem subsídios
para uma ação efetiva e operante com a criança e o adolescente e
seus familiares.
b) Formação
Os profissionais recebem supervisão técnica da Prefeitura e acentuam
sua capacitação através de cursos ministrados por instituições acadêmicas
e/ou seminários, palestras, encontros e debates relacionados aos objetivos
do trabalho desenvolvido. Há também reuniões periódicas de qualificação
da equipe e, semanalmente, reunião para discussão de casos, com reflexão
coletiva sobre conduta e encaminhamentos.
c) Divulgação
A divulgação é estabelecida com a rede de serviços, participação no
Fórum de discussão, bem como junto à assessoria de imprensa “C + C
Comunicações” que desenvolve um trabalho voluntário para a CASA DA
PRAÇA.

ÊXITOS

E DESAFIOS DO

PROJETO

Êxitos
• Participação nas discussões de políticas públicas de atendimento às
crianças e adolescentes em situação de risco social e pessoal do
município de São Paulo;
• Maior visibilidade desencadeada pelas ações do Projeto CASA DA
PRAÇA;
• Reconhecimento da ação social, principalmente na região de Santo
Amaro, onde está localizado o projeto;
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• Emancipação social da população excluída: as crianças e/ou os adolescentes, bem como as famílias atendidas, devem se perceber como
sujeitos de direitos e deveres, com um papel dentro da sociedade
excludente;
• Articulação com a Secretaria de Assistência Social do Município de
São Paulo (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil – PETI);
• Relação de igualdade entre poder público e entidade, ou seja, capacidade de estabelecimento de metas a partir do conhecimento que é
respeitado pelo poder público que valoriza e aceita as intervenções
propostas.
Desafios
• Ampliação da participação coletiva, ou seja, ampliação das discussões envolvendo entidade, poder público e público-alvo;
• Articulação com as demais secretarias, valorizando o trabalho com a
família;
• Ampliação da capacitação dos funcionários;
• Ampliação da discussão da rede de serviços;
• Registro de dados, visando à organização de subsídios que facilitem a
compreensão da sociedade sobre o tema: “Criança e adolescente em
situação de risco social e pessoal”.
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A COMUNICAÇÃO POPULAR A SERVIÇO DA VIDA DIGNA:
EDUCAÇÃO PARA O CONTROLE SOCIAL NO VALE DO
JEQUITINHONHA
Cáritas Diocesana de Almenara (MG)

ORIGEM DA

EXPERIÊNCIA

Há anos se divulga na mídia que o Vale do Jequitinhonha, em Minas
Gerais, é o Vale da Miséria. Entra governo, sai governo e não se vê um plano
de atuação governamental que mude essa situação. Este chavão é usado
para reforçar o clientelismo político e justificar a existência de programas
emergenciais paternalistas, como, por exemplo, cestas básicas. Quem sempre ganhou com este tipo de prática são políticos interesAs publicações organizadas seiros, que usam o povo a cada quatro anos. Diante da
pela Cáritas deixaram uma inoperância do poder público, a Igreja assumiu as dores do
parcela da população
povo. Prova disso é o fato de terem partido de iniciativas
melhor informada, levandoa a questionar os poderes dela a maioria das obras sociais da região.
Desde 1984, a Cáritas Diocesana de Almenara (CDA),
públicos locais sobre as
obras conveniadas e situada no Vale do Jequitinhonha, assume uma boa parcecitadas no informativo
la desta intervenção no social. Foram mais de 100 projeFique de Olho.
tos de geração de renda implementados e dezenas de cursos de formação realizados, além de uma atuação muito
forte junto à população rural na área do meio ambiente (agricultura adaptada e educação ambiental).
Não é mais possível deixar o governo continuar nesta inoperância. É
necessário que sejam cobradas medidas efetivas e eficazes para colocar o
Vale nos trilhos do desenvolvimento sustentável. É inadmissível que o Vale
do Jequitinhonha se transforme no prolongamento do Nordeste brasileiro,
onde muito se promete e pouco se faz para resolver o problema do povo
nordestino. Além de vitima do pouco caso do governo, o povo anda totalmente desinformado a respeito das iniciativas isoladas do poder público, o
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que faz com que não se tenha a mínima condição de fiscalizar o destino e o
uso de verbas públicas. Na maioria das vezes, o povo não é consultado na
concepção e realização de certos programas, o que resulta em falta de
continuidade, realização de obras que não são do interesse da comunidade,
e que se transformam em “elefantes brancos”, além do desperdício e, até
mesmo, desvio de recursos públicos.
Por essas razões, a CDA, desde 1995, começou a se preocupar em
dispor de um instrumento de comunicação que pudesse levar ao povo informações até então mantidas em “segredo”. Esta preocupação resultou na
idéia de se montar algo que pudesse suprir, mesmo que parcialmente, esta
lacuna de informação. Em meados de 1997, a CDA iniciou a execução desta
idéia, mediante a publicação mensal de um boletim que contém informações
referentes a recursos e programas públicos, e outros assuntos de interesse
da população.
E ESTRATÉGIAS

a) Objetivo geral
Levar às organizações constituídas da Diocese de Almenara toda e qualquer informação que possa despertar e/ou desenvolver a prática da cidadania e do controle social.
b)

Estratégias:
• Obtenção das informações via: internet, Diário Oficial, jornais, revistas, pesquisas bibliográficas, e em instituições públicas;
• Elaboração de boletim informativo;
• Formação de equipes municipais de apoio e divulgação;
• Acompanhamento dos desdobramentos das informações (equipes locais e CDA);
• Formação de uma equipe regional (com representantes das equipes
municipais).
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REALIZAÇÕES
Foi iniciado um programa inédito e, como tal, sujeito a imprevistos,
todavia contornáveis. Entre as principais ações realizadas, destacamos as
seguintes:
• Foi mantida a freqüência de publicações;
• Foi levada a termo a formação das equipes municipais;
• Realizou-se o encontro de avaliação, estudo e composição da equipe
regional;
• Houve pesquisa das seguintes fontes de informação: jornais, revistas,
instituições públicas como a Companhia de Saneamento de Minas
Gerais (COOPASA), Companhia de Energia de Minas Gerais (CEMIG),
Assembléia Legislativa, Fundação João Pinheiro, Ruralminas, Instituto Estadual de Florestas (IEF), EMATER, Instituto de Gestão de Águas
de Minas Gerais (IGAM), Secretaria do Meio Ambiente, INSS), e instituições da sociedade civil, como sindicatos, Banco Nacional de Apoio
à Agricultura Familiar (BNAF), Instituto de Assessoria em Políticas
Públicas (INAPP) e outros.
Com o desenvolvimento dessa caminhada, sentimos a necessidade de
organizar a realização de um seminário sobre Semi-Árido e de elaborar um
dossiê das barragens do “Programa de Melhoria de Oferta de Água no SemiÁrido Mineiro”. Também julgamos importante promover um encontro de formação e articulação de rádios comunitárias.

RESULTADOS
a) Principais avanços
As publicações deixaram uma parcela da população melhor informada,
o que levou a questionar os poderes públicos locais sobre as obras conveniadas e citadas no Fique de Olho. As lideranças envolvidas estão aprendendo como e onde denunciar o mau uso do dinheiro público.
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Por meio de ações concretas, estamos construindo a cidadania e despertando a consciência de que o bem público é de todos e todas. Houve desdobramentos (e ao mesmo tempo desafios) em relação a dois temas: lidar com
o Semi-Árido (projetos e programas governamentais) e rádios comunitárias
(ampliação e informação).
b) Dificuldades e desafios
A primeira dificuldade encontrada nesse trabalho foi descobrir a fonte
da informação. Como chegar à fonte e obter a informação e a sua interpretação, considerando, muitas vezes, a falta de transparência dessas
fontes. Em seguida, veio o custo da Internet. No Jequitinhonha não
havia provedores de acesso. Portanto, o uso da internet tem custo de
interurbano. A repercussão da informação se processa de maneira muito
lenta, o que afeta o retorno em curto prazo. A pesquisa e a produção,

Crédito

A rádio
comunitária do
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nesta fase, carecem de um profissional liberado para tal atribuição. Por
último, há o problema da dificuldade de se fazer a denúncia. Quais os
canais para a denúncia de uma obra que não foi concluída ou que até o
momento nem chegou a ser iniciada? Qual o melhor caminho? Temos que
envolver as lideranças municipais de uma maneira que eles não tenham
medo de encaminhar este processo. A experiência ainda é muito nova
para nós e para a população.
c) Possibilidades
Até o presente momento, nada indica que o serviço de comunicação e
informação irá morrer. Existe real possibilidade de se conseguir, no meio do
povo, um crescimento da consciência crítica, aumento de cidadania prática
e intervenção na gestão e execução de políticas públicas. É necessário que
se dê o devido valor às rádios comunitárias. Por intermédio delas, queremos
ampliar as informações.
Acreditamos que esta iniciativa consiga contaminar outras Cáritas e até
mesmo o Regional da Cáritas de Minas Gerais, para criar um elo de informações a serviço do povo.
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