A PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL NOS CONSELHOS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Isis Sousa Longo - FEUSP


A definição conceitual de movimentos sociais é bastante ampla, a autora que utilizaremos como referência é Maria da Glória Gohn (1985). A análise da autora é sobre o surgimento dos movimentos sociais urbanos em torno de uma demanda específica. Os movimentos sociais caracterizam-se basicamente por dois fatores: pela natureza da classe social que emergem e pelo seu caráter de luta – transformador (reformista, reacionário, revolucionário) ou conservador. 
Para a nossa discussão sobre a participação da sociedade civil no Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente a organização do movimento social de defesa dos direitos da criança e do adolescente (MDCA) é o motor da luta para a conquista dos direitos preconizados pelo ECA. Esse movimento nasce no final da década de 70 nos grandes centros urbanos, e mesmo não tendo a característica específica de reivindicação de uma demanda por políticas públicas localizadas, tem por objetivo a universalização de direitos ao segmento infanto-juvenil, o que abertamente tem uma natureza de classe identificada com a população marginalizada e um caráter transformador ‘revolucionário’, pois o movimento luta pela extinção do modelo autoritário da Doutrina da Situação Irregular com a política institucional da FUNABEM – Fundação Nacional para o Bem Estar do Menor.
Para o maior aprofundamento, sobre o Movimento de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, a referência será a obra de Rosemary Ferreira de Souza Pereira (1998). O estudo em questão privilegia o período entre 1975 a 1990, o que corresponde à trajetória do MSDCA na luta pela efetivação de uma legislação que superasse o Código de Menores. Para a autora o principal eixo de ação do MSDCA foi a concepção de criança-sujeito de direitos como forma de romper com o estigma de criança e adolescente enquanto categoria ‘menorizada’. A construção da Doutrina da Proteção Integral teve como destaque os seguintes aspectos:
1] O problema da situação de rua de crianças e adolescente e a crise das instituições totalitárias motivaram a ação da sociedade civil.
2] A crise do modelo da Justiça de Menores e do Direito do Menor com o desgaste da Doutrina da Situação Irregular.
3]  A promulgação do ECA em 1990 referenda a mudança da concepção de infância e adolescência, há a inversão do paradigma das necessidades para paradigma dos direitos. Essa mudança estabelece a primazia da Doutrina da Proteção Integral e demonstra o amadurecimento das proposições do MSCDA que passam do direito alternativo para o direito alterativo.
4] Para a superação da prática ‘assistencialista-repressora’ que persiste nas diversas instâncias de execução da política de atendimento há necessidade de políticas públicas consoantes ao novo direito da criança e do adolescente. O fundamental é o fortalecimento do atual ordenamento institucional (Constituição Federal e ECA), para que os CONSELHOS DCA’s estabeleçam prioridades e tenham a garantia da aplicação de seus planos de ações.
O tema dos movimentos sociais e especialmente do MSDCA aquece a discussão frente à participação dos segmentos da sociedade civil nos órgãos gestores, paritários, que são os Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente. Conforme analisado por Rosemay Pereira, o MSDCA em sua história de luta, desde os anos 70, vivenciou diferentes etapas até a promulgação do ECA em 1990, e, agora após 12 anos de existência do Estatuto o MSDCA continua tendo um papel importante na luta pela efetividade dos preceitos legais, com o diferencial que, no século XXI, a luta pela garantia dos direitos acontece também no interior dos Conselhos DCA’s. Façamos agora, uma exposição sobre os Conselhos.
Para a discussão sobre os Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente utilizaremos como obras de referência dois livros, o de Maria da Glória Gohn (2001) e, o de Wilson Donizeti Liberati e Públio Caio Bessa Cyrino (1997).
Para Gohn, os conselhos gestores constituem a principal novidade em termos de políticas públicas no terceiro milênio, por serem canais de participação que articulam representantes da população e membros do poder público estatal em práticas de gestão de bens públicos, como agentes de inovação e espaço de negociação de conflitos.
Gohn diferencia três tipos de conselhos no Brasil do século XX: 1] conselhos comunitários dos anos 70 - criados pelo próprio Executivo para auxiliar na administração municipal; 2] conselhos populares dos anos 80 – resistência de esquerda ao regime militar, o foco central dos conselhos era a luta pela participação popular. Para os movimentos sociais a participação nos conselhos poderia significar um momento de organização e direção das lutas políticas fragmentadas; 3] conselhos institucionalizados (gestores) dos anos 90 – criados nos três níveis de governo, têm caráter interinstitucional, têm papel de instrumento mediador na relação sociedade/Estado e, estão previstos na Constituição Federal de 1988.
A autora destaca que a importância dos conselhos gestores está no seu significado de concretização das lutas da sociedade civil para a reabertura democrática do país pós-ditadura militar, e por isso, estes conselhos gestores teriam uma capacidade de intervenção política superior às reformas neoliberais sofridas pelo Estado brasileiro. 
A diferença dos conselhos gestores para os conselhos populares e/ou fóruns civis não governamentais incide na garantia de assento institucionalizado junto ao poder público, enquanto os fóruns exclusivos da sociedade civil têm seu poder situado na esfera da mobilização e pressão políticas e sociais.
Os Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente fazem parte dos conselhos institucionalizados dos anos 90, estão previstos na Constituição Federal de 1988 e, foram regulamentados a partir da publicação do ECA em 1990. Faremos agora uma sistematização dos principais pontos pertinentes aos CDCA’s baseada na obra de Liberati & Cyrino. A] Participação como integração – conceito moral que visa do indivíduo um esforço pessoal para suas escolhas e comportamentos coletivos de associação. O não participar significaria estar excluído, ser acomodado, ser indolente. Nesta concepção de participação o governo seria o indutor de medidas para romper com a acomodação do povo; à participação é atribuído o poder de induzir a superação do subdesenvolvimento de parcelas da população marginalizada. Com essa adesão ‘voluntária’ do povo às ações governamentais, o governo busca legitimar suas ações já consumadas, sem que o povo tenha participado do processo decisório; há uma falsa idéia de respaldo popular.
B] Associativismo – associação ou grupamento social  tem coesão relativa, e busca o cumprimento de uma obra comum. Há três tipos de associações: a] voluntária – membros participam por vontade própria de aderir ao grupo; b] de fato – a participação é inerente ao indivíduo mesmo sem este ter desejado (família, grupo étnico, classes sociais); c] impostas – membros são compelidos a participar como nos conselhos profissionais (OAB, CRM).
C] Representação – caracteriza-se pela escolha de algumas pessoas a partir de uma determinada base social. Os representantes terão a tarefa de discutir, debater e decidir determinadas questões, este é o princípio dos Conselhos DCA’s, porém muitas vezes a prática da participação-representação esgota-se na escolha dos representantes pela base, que não acompanha o mandato dos conselheiros, reproduzindo a forma de participação das eleições para o Legislativo e Executivo. 
D] Participação Social –  o que caracteriza a participação social efetiva de uma associação e/ou qualquer forma grupal de organização é a capacidade do grupo intervir na produção de bens e serviços, usufruto ou, gestão política. Os membros do grupo devem ter razoável nível de consciência política para poderem exercer uma participação social que vise à tomada de decisões que transformem as estruturas de poder, ou seja, a infra-estrutura, as instituições políticas, e as estruturas de distribuição e consumo. No caso dos Conselhos DCA’s a participação efetiva que se espera dos conselheiros é a intervenção na gestão do poder político. 
É importante ressaltar que a participação social é um processo histórico, e por isso dialético, assim, mudanças e permanências nas práticas de participação refletem o dinamismo de épocas e relações sociais diferentes, sendo um equívoco atribuir à participação o mesmo grau de intensidade em todas as suas formas sociais existentes. Numa sociedade pautada pelas relações de dominação da população o grau de participação social será menor, e o Estado pode criar mecanismos de acesso às ações e decisões públicas. A história brasileira demonstra que a participação social com poder decisório é resultado da pressão e reivindicação popular, e não da postura ‘benevolente’ do Estado. Os Conselhos DCA’s são exemplos desta lógica do maior ou menor grau da mobilização social, pois a criação destes conselhos e a efetividade de suas ações dependem fundamentalmente da organização e pressão dos movimentos sociais de defesa dos direitos da criança e do adolescente – MSDCA.
 Além dos mecanismos objetivos para a participação, como a natureza da participação (integração, associativismo, representação), os autores apontam para a necessidade de reflexão frente às condições subjetivas para a participação social do indivíduo, como o nível de conscientização dos indivíduos que participam do grupo, conforme requisitos psicossociais analisados por Safira Ammann AMMANN, S.B. Participação Social. São Paulo: Cortez, 1980..  As condições subjetivas, para a participação, apresentam-se em três momentos:
 a] Informação – neste momento a população deve estar esclarecida sobre o porquê de participar e quais os objetivos e as funções da área de sua participação. No caso dos Conselhos DCA’s é preciso que os conselheiros, da sociedade civil, conheçam a realidade onde irão atuar, dominem os dados estatísticos e adotem uma postura técnica, e política para a sua efetiva atuação. Do contrário, haverá possibilidade de acomodação e/ou cooptação da sociedade civil, legitimando as ações do governo.
b] Motivação – ocorre no campo psicológico, provocando a identificação das razões que podem motivar o sujeito a participar. Há quatro motivos elementares: o de natureza biológica – estimula os indivíduos à produção e usufruto dos bens da sociedade; o de natureza ética – motiva o contato e a associação com outras pessoas; o de natureza lógica – motiva a busca de informações sobre os mecanismos e formas de participação; e o de natureza amorosa – estimula a projeção e a intervenção do sujeito em seu meio ambiente, facilitando a gestão da sociedade.  
c] Educação para a participação – segundo Karl Mannhein, citado na obra de Ammann, a aprendizagem só se verifica à medida que em nome de uma necessidade sentida, o sujeito responda por meio de um novo padrão de comportamento, baseado em ações do meio, idéias e habilidades. Essa aprendizagem será fruto do exercício contínuo e permanente da práxis participativa. 
Segundo os autores em questão, a originalidade dos Conselhos DCA’s nunca foi experimentada por outro órgão, o que fortalece sua autonomia para tomada de decisões, e imprime à sociedade civil a tarefa da disputa de hegemonia do poder, no interior de um organismo de Estado, conforme a teoria da contra-hegenomia de Antonio Gramsci. Cabe ressaltar que a concepção gramsciana sobre o Estado e a intervenção da classe trabalhadora no interior do aparelho estatal é uma das justificativas que reforçam o aprimoramento da participação da sociedade civil, pois esta participação poderá refletir na construção de um processo de transformação do modelo de sociedade vigente.
Em uma sociedade excludente e desigual, como a sociedade brasileira, é fato que a simples mudança legislativa não garante a vigência de novas regras e nem a extensão de direitos ao segmento protegido pela lei; porém, conforme esclarece o Prof º Comparato COMPARATO, F.K.“O princípio da Igualdade e a escola”. In: CADERNO DE PESQUISA FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS - JULHO 1998 – N º 104 (p.47-57).
 os Direitos fundamentais e os Direitos Humanos, são conquistas históricas, os primeiros são firmados em Constituições, o que obriga o Estado a executá-los, e os Direitos Humanos prevalecem nas normas nacionais e internacionais, sendo necessário em ambos os casos o aprendizado pedagógico da exigibilidade dos direitos. 
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