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mdorid de social
No Brasil, a luta pelos direitos cio cidadão tem uma

história longa e arrastada ,, com avanços e retrocessos,
que deixam a impressão de estarmos sempre no mesmo

lugar, apesar de, nos últimos anos, o Pais ter vivido
experiências mais maduras de cidadania

Fabiana Oliveira
Jornalista da ALEMG

unca se falou tanto
%	em cidadania e direi-

tos humanos no Bra-
sil como nos últimos
tempos. Episódios

violentos recentes envolvendo cida-
dãos comuns, pohciais e militantes
de movimentos populares provoca-
ram reações de indignação na soci-
edade brasileira. A mídia tem de-
sempenhado pa pcI importante, de-
nunciando abusos e violações dos
direitos humanos - ainda que o faça,
algumas vezes, apenas para garantir
seu espaço.

A onda de Protestos e mobilização
- seja por meio de denúncias
encabeçadas pelos movimentos or-
ganizados, Seja pela atuação dos
políticos e da imprensa - sinaliza a
existência de uma sociedade cada
vez mais empenhada no exercício
de sua cidadania. Será mesmo? O
que é, afinal, exercer o status de
cidadão? Em que estágio o Brasil

poderia se enquadrar nesse contexto
de mudança de atitude dos atores
sociais?

O professor de Itica. Filosofia da
Religião e Ecologia da Universidade
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ),
Leonardo l3off, um dos criadores da
Teologia da Libertação, identifica a
existência, no Brasil, de cidadãos de
primeira e de segunda classes, se-
guidos por uma massa de excluídos
produzida pelo neoliberalismo e
pelas políticas públicas levadas a
cabo pelo governo federal.

O cidadão de primeira classe
seria o escolarizado, que tem acesso
à informação, participa do debate
político e cultural e tem um nível de
vida médio. O de segunda categoria
decide eleições, sim, mas é econo-
micamente oprimido, vive de salá-
rios baixos, ameaçado de desempre-
go, tem parco acesso à cultura, à
informação e, geralmente, esco-
larização interrompida. Nessa escala
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descendente, o Brasil teria também
32 milhões de "sobrantes", os zeros
econômicos, aqueles que estão fora
do mercado de trabalho, da escola,
do sistema de saúde e sequer são
considerados marginalizados, pois
inexistem aos olhos do Estado.

Princípio da exclusão - Para Leo-
nardo Boff, a lógica que preside o
neoliberalismo é o pano de fundo da
realidade em que vivem os brasilei-
ros. Essa lógica propicia a moderni-
zação tecnológica acelerada, com a
incorporação de tecnologias de pon-
ta, a criação de fábricas modernas e
o estabelecimento de hábitos de
consumo refinados. É, no entanto,
conservadora no aspecto social, pois
não socializa saberes nem multipli-
ca, nas escolas e nos locais de
informação, o saber tecnológico
para que ele seja apropriado pela
população.

Essa lógica, segundo Boff, tam-
bém aceita o preço social alto a pagar
- a exclusão e marginalização de
milhares de brasileiros. "A democra-
cia, no seu sentido mais originário, é
destruída por essa política que privi-
legia uns às custas de outros e exclui
os demais. Uma sociedade não vive
só da produção de bens e serviços,
precisa ter solidariedade mínima e
formas de compensação àqueles pre-
judicados pela tecnologia", opina.

O professor destaca que os
ideários da cidadania universal se
tomam cada vez mais dificultados
nesse quadro desfavorável - isto
porque os excluídos, por força de
buscarem a sobrevivência, têm re-
duzida capacidade de articulação. "A
fome e a miséria não são revolucio-
nárias, mas conservadoras. Há uma
crise do horizonte utópico e das
ideologias mobilizadoras que assu-
miriam as causas dos excluídos para
obrigar mudanças fundamentais na
sociedade."

Nesse contexto problemático e
desafiador, importantes ações têm,
no entanto, despontado - seja por

parte dos excluídos, seja por meio
dos movimentos organizados de
defesa das minorias. A resistência de
religiosos e de entidades como a
Ordem dos Advogados do Brasil
(OAB) contra desmandos praticados
na ditadura, bem como o papel
fundamental desempenhado por
esses segmentos e pelos partidos
políticos na redemocratização do
País, mostram que o exercício da
cidadania é um processo que vem
sendo aprimorado e fortalecido ao
longo da história.

Exemplo recente desse avanço
foi a vitória obtida pelas famílias de
desaparecidos políticos, que conse-
guiram o reconhecimento, pelo Es-
tado, das arbitrariedades cometidas
na ditadura contra seus parentes,
bem como o pagamento de indeni-
zações.

A sociedade se organiza - Nos
últimos anos, o Brasil viu desponta-
rem também várias organizações não-
governamentais (ONGs) em defesa
de mulheres, negros, índios, crian-
ças, adolescentes e portadores de
deficiência. A atuação dessas entida-
des, aliada à adoção de novas postu-
ras pelos governos, pela imprensa e
pelos partidos, tem provocado mu-
danças significativas no cenário bra-
sileiro.

A promulgação do Estatuto da
Criança e do Adolescente, em julho
de 1990, é exemplo dessa
mobilização. O estatuto substituiu o
antigo Código de Menores e tornou
possível a criação de um verdadeiro
sistema de garantia dos direitos da
criança e do adolescente. Um dos
agentes encarregados desse traba-
lho são os Conselhos Tutelares -
formados por cinco membros esco-
lhidos pela comunidade local para
mandato de três anos, cuja atribuição
é receber queixas, denunciar abusos
e tomar providências, entre elas
acionar autoridades judiciárias e/
ou representantes do Ministério
Público.

Grandes campanhas em prol dos
excluídos também têm mantido o
vigor, como a "Ação da Cidadania
contra a Fome, a Miséria e pela
Vida", encabeçada pelo sociólogo
Herbert de Souza, o Betinho. Lançada
em junho de 1993, a Ação está
presente em diversas frentes, entre
elas a da organização dos cidadãos
em comitês e a da mobilização da
sociedade através da mídia.

Se há empenho crescente da
sociedade brasileira em exercer a
cidadania, os movimentos organiza-
dos têm procurado repensar suas
formas de intervenção, com o intuito
de aprimorar o trabalho que reali-
zam. Na opinião da secretária execu-
tiva da Frente de Defesa dos Direitos
da Criança e do Adolescente de
Minas Gerais, Gláucia Sander, os
movimentos carecem, muitas vezes,
de articulação política e de investi-
mentos em produção do conheci-
mento e em pesquisa.

Mesmo onde existe mobilização
expressiva - ingrediente básico em
qualquer movimento social, e a Frente,
por exemplo, tem 48 ONGs filiadas
e interlocução com outras 300 -,
Gláucia Sander defende que é pre-
ciso desenvolver novas estratégias,
que venham a consolidar a cidadania
no dia-a-dia e garantir o cumprimen-
to de leis como o Estatuto da Criança
e do Adolescente.

Os movimentos em defesa da
ecologia, destaca, foram capazes de
inserir, na pauta social e política do
País, a promoção do direito a uma
melhor qualidade de vida. Essa meta
vem sendo perseguida também por
outros segmentos que atuam na de-
fesa dos direitos humanos e é um
desafio para as entidades que com-
põem a Frente.

Glaúcia Sander lembra, por outro
lado, que o comportamento da so-
ciedade - que ainda cobra pouco a
adoção de políticas públicas volta-
das para o desenvolvimento social -
acaba influenciando ações de gover-
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no de caráter mais assistencialista.
Muitas vezes, na opinião dela, a
adoção de práticas como a doação de
cadeiras de rodas ou de tíquetes de
leite é encarada pelas pessoas como
suficiente. "A sociedade é muito
imediatista e age dentro da lógica do
assistencialismo, que é inversa à da
cidadania", opina.

Cidadania mínima - Para o pro-
fessor Leonardo Boff, um dos gran-
des desafios com que o Brasil se
depara, hoje, é justamente criar uma
cidadania ampla, que envolva a to-
dos. "As grandes maiorias não se
entendem como cidadãos, mas como
pedintes ou beneficiados do Estado,
da Igreja ou da benevolência das
classes mais conscientizadas", assi-
nala. Exemplo disso, para Boff, são
as grandes festas religiosas - como
o Natal e a Páscoa -, quando a
solidariedade se faz mais presente;
ou as grandes catástrofes, como as
enchentes, quando as pessoas se
mobilizam para arranjar alimentos e
cobertores para os desabrigados. "Ex-
cetuando-se essas datas ou momen-
tos críticos, a sociedade volta à cida-
dania mais reduzida", observa.

O presidente da Comissão de
Direitos Humanos da Ordem dos

Advogados do Brasil (OAB/Seção
MG), Carlos Vítor Muzzi, vai mais
longe. "Vivemos uma falsa democra-
cia porque não existe cidadania",
dispara. Emblema da não-cidadania,
para ele, é a cultura do abaixo-
assinado - do qual, fatalmente, o
brasileiro lança mão para exigir al-
gum direito. "Se a comunidade pre-
cisa de calçamento, faz um abaixo-
assinado para levar ao motorista do
secretário do prefeito. Não há uma
relação de cidadania, mas de
clientelismo", diz.

É preciso, no entanto, prática e
evolução para participar da vida
política - coisas que, na opinião de
Muzzi, não ocorreram no Brasil. O
advogado cita movimentos como a
Inconfidência Mineira, a Indepen-
dência, a Proclamação da República
e a Revolução de 30— todos, destaca,
engendrados de cima para baixo,
sem emergir da sociedade. "Não
havia sentido de cidadania ou velei-
dade de um movimento qualquer
nativista de independência, por
exemplo, apesar de se procurar
inserir esse significado em alguns
motins", enfatiza.

Muzzi compara a história brasileira

com a experiência de países como a
França e a Inglaterra - onde as trans-
formações políticas e sociais nasce-
ram da sociedade e foram conquista-
das às custas de grandes embates.

O caráter particular da formação
e evolução da sociedade brasileira
explica, ao menos em parte, a rea-
lidade atual - que mostra a cidadania
como conceito e prática ainda sendo
construídos. Para o professor Leo-
nardo Boff, essa é a demanda mais
importante da política social brasilei-
ra. "Estamos diante de um grande
desafio prático e teórico. Como
enfrentar os problemas com alter-
nativas viáveis e politicamente
aceitáveis é um desafio da reflexão
política, econômica e cultural, onde
todos somos aprendizes", destaca.

Ponto de partida da reflexão deve
ser a atitude de recuperar o desen-
volvimento como uma categoria an-
tropológica, social e integral - e não
somente material, como prevê a
lógica do neoliberalismo. Desenvol-
vimento este que é alavancado, fun-
damentalmente, para ele, através da
cooperação e da inserção dos exclu-
ídos por meio de formas alternativas
de produção.

Conceito evoluiu no tempo
A cidadania, ensina Carlos Vitor Muzzi, é o

status do ser humano que participa da vida
política de sua comunidade. Emblema cia cida-
dania - Conceito tipicamente urbano - são as
cidades gregas (pólis) na Antigüidade Clássica,
onde OS cidadãos exerciam a chamada democra-
cia direta, com a discussão das questões em praça
pública. O cidadão era, no entanto, apenas o
homem livre. excluindo-se OS demais: mulheres,
jovens, estrangeiros e escravos, a maioria abso-
luta da população.

Em Roma, era direito exclusivo dos cidadãos
participar da defesa da sua cidade e da condução
dos negócios públicos. Roma conquistou todo o
mundo conhecido pela força das armas a
partir de um exército de cidadàos, de pessoas

que se sentiam iguais e trabalhavam para o
Estado.

A moderna noção de cidadania nasceu com
a primeira Declaração dos Direitos do Homem
c do Cidadão, em 1789, durante a Revolução
Francesa. O artigo 1 proclama: "Os homens
nascem e permanecem livres e iguais em direi-
tos". No artigo 60 , a Declaração prega que "a lei
é a expressão da vontade geral. Todos os
cidadãos têm direito a partícipar pessoalmente,
ou através de seus representantes, de sua forma-
ção. Deve ser a mesma para todos, quer quando
protege, quer quando castiga". A supremacia da
lei, a autonomia e separação dos poderes per-
manecem como princípios fundamentais cia
cidadania no Estado Democrático de Direito.
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Atores populares - O exercício da
cidadania só poderá ser viabilizado,
na opinião do presidente da Comis-
são de Direitos Humanos da OAB,
por meio das mediações que nascem
das bases. Carlos Muzzi cita o exem-
plo do Movimento dos Sem-Terra
(MST), vitorioso por brotar do povo.
"Os integrantes eram pessoas que
tinham terras e as perderam porque
se tomaram inviáveis ou por conta
de planos econômicos que limitaram
a possibilidade de sobrevivência.
Essas pessoas, então, se prepararam,
informaram-se e desenvolveram
estratégias para, através do exercí-
cio da cidadania, garantir a tutela dos
seus direitos".

Boff reforça os elogios ao MST.
Enfatiza que muitos movimentos,
hoje, já não esperam nada do Estado
e tomam em suas mãos o desafio de
garantir seus direitos. "A atuação
dos sem-terra, por exemplo, nas-
ceu do desespero de milhões de
famílias que confiavam no gover-
no e nas políticas de reforma agrá-
ria - que, por interesse do latifún-
dio ou pela complicação burocrá-
tica, acabavam não se realizando.
Essas pessoas passaram a ocupar
as terras de for-ma organizada e
estratégica, num sentido coopera-
tivo de produção", opina.

Se cresce a consciência da reali-
zação dos direitos pelas próprias
vítimas, revela-se essencial o
engajamento dos que têm seus direi-
tos atendidos institucionalmente,
para fortalecer os movimentos da
sociedade. "Todas as classes que
têm garantidos o ensino, a saúde e a
moradia têm o dever de apoiar
mudanças fundamentais. É o dever
da solidariedade e é um desafio para
a sociedade brasileira", alerta Leo-
nardo Boff.

Na opinião do professor da UFRJ,
é preciso realizar um trabalho peda-
gógico fundamental, a fim de que a
democracia possa ser vivida não só
no campo da política, mas que seja

um valor universal, estendido aos
âmbitos da escola, da família e da
fábrica.

Experiências regionais - Em Mi-
nas Gerais, algumas iniciativas nesse
sentido podem ser destacadas - tan-
to no âmbito dos poderes quanto dos
movimentos sociais organizados. Um
exemplo é a Coordenadoria de Di-
reitos Humanos e Cidadania da Pre-
feitura de Belo Horizonte, primeira
capital brasileira a ter um órgão para
tratar do assunto e catalisar as de-
mandas nessa área. A Coordenadoria,
criada na gestão Patrus Ananias, já
inspirou trabalho semelhante em
Maceió e em cidades do Vale do Aço,
como Ipatinga.

Atualmente, a Coordenadoria tem
programas de ação voltados para a
mulher, população de rua, saúde
mental, vilas e favelas e violência
policial. Segundo o assessor jurídico
do órgão, Wagner Dias Ferreira, uma
das metas é elaborar um banco de
dados específico sobre a violência
policial. Ele trará informações, em
rede, sobre agressores, vítimas e
ocorrências. Esse trabalho, que pos-
sibilitará um diagnóstico real da situ-
ação, é desenvolvido em parceria
com entidades dos direitos humanos.

A organização da sociedade e do
governo em conselhos revela que
estão sendo traçadas também as
bases de uma intervenção mais efe-
tiva do cidadão na definição das
políticas públicas. Previstos na Cons-
tituição de 1988, os conselhos,
paritários, são consultivos e
deliberativos. Por meio da atuação
desses organismos, muitas ações de
governo tornam-se resultado de con-
senso entre o que a sociedade rei-
vindica e o Estado planeja.

"Até há cinco anos, o governo não
se sentava com a sociedade para, em
conselhos, discutir as questões. As
primeiras reuniões eram de descon-
fiança e impasse. Hoje vivemos um
momento de transição e também a
angústia dessa transformação, mas

t/í Iqucl//. U)?lL'IhOS ainda
enfrentam dificuldades operacionais

abrimos novas possibilidades de re-
solver problemas", analisa o secretá-
rio de Estado do Trabalho, Ação
Social, da Criança e do Adolescente,
Eduardo Barbosa.

Apesar disso, muitos conselhos
ainda enfrentam dificuldades
operacionais. É o caso do Conselho
Estadual da Mulher, que vive mo-
mentos difíceis, segundo a diretora
Maria Izabel Ramos de Siqueira. Não
há verba orçamentária para a execu-
ção dos projetos ou mesmo sede.
"Não temos o mínimo de apoio e
reconhecimento, e a Delegacia Es-
pecializada de Crimes contra a Mu-
lher foi a única proposta do Conse-
lho que vingou, ainda na década de
80", desabafa.

A Ordem dos Advogados do Bra-
sil (OAB/Seção Minas Gerais), que
teve atuação histórica na época da
ditadura - juntamente com a Associ-
ação Brasileira de Imprensa (ABI), a
Conferência Nacional dos Bispos do
Brasil (CNBB) e outras entidades -'
também tenta exercitar, de forma
mais incisiva, o papel de fomentar a
cidadania. A Ordem vai promover,
em agosto, em parceria com o Con-
selho Estadual de Direitos Humanos,
um seminário para discutir a formu-
lação de uma política de segurança
pública para o Estado.

8 REVISTA DO LEGISLATIVO



A BUSCA DA MAIORIDADE SOCIAL

"A violência é um mal de fim de
milênio, fruto de uma ordem econô-
mica perversa e excludente, a do
neoliberalismo", afirma o presiden-
te da Comissão de Direitos Huma-
nos, Carlos Muzzi, reconhecendo
que a Comissão, apesar de antiga, é
"uma trincheira meio escondida".

Alvo das críticas - As entidades
organizadas elegem, por outro lado,
o governo do Estado como alvo
unânime de críticas, quando o assun-
to é promoção da cidadania e direi-
tos humanos. O próprio secretário
Eduardo Barbosa admite que o go-
verno não tem recursos para inves-
timentos na área social. "A crítica
existe em função de um momento.
Estamos criando um outro modelo
administrativo (referindo-se às re-
formas) e hoje não temos caixa
suficiente para dar a resposta que a
sociedade deseja", alega.

Reestruturada em 1996 e tendo
como parâmetros de atuação a Lei
Orgânica de Assistência Social
(LOAS) e o Estatuto da Criança e do
Adolescente, a Secretaria tenta arti-
cular ações antes desenvolvidas iso-
ladamente. Tenta fazer com que o
indivíduo que precisa do Estado
para resgatar os mínimos direitos
sociais tenha, em um único órgão,
uma referência na definição dessas
políticas.

Essa mudança conceitual não teve,
no entanto, reflexos no orçamento
geral da Secretaria - que cor-
responde a míseros 0,41% (R$ 57
milhões) do Orçamento do Estado
(R$ 13,980 bilhões). "Não é possível
desenvolver políticas efetivas com
orçamentos minguados. Hoje só dá
para manter o que existe", informa.

Um trabalho que vem sendo de-
senvolvido pela Secretaria é organi-
zar os municípios em conselhos, a
fim de que esses definam suas
prioridades na área social. "O papel
do Estado é ser menos executor
direto e mais o que assessora a
execução, pelos municípios, das

políticas públicas", explica Eduardo
Barbosa.

No caso de projetos maiores, a
Secretaria tem buscado parcerias
com outros organismos do Estado.
Um exemplo é o trabalho conjunto
com a Secretaria de Estado da Justiça
para construção de cinco centros de
atendimento ao menor infrator, com
recursos do Fundo Penitenciário
(Funpen). A realização dessas obras
foi decidida por uma comissão
interinstitucional, formada por re-
presentantes do governo, sociedade
e Juizado de Menores.

Apesar de o Estatuto da Criança e
do Adolescente determinar que os
adolescentes fiquem em centros de
reeducação, só há em Minas um
local que os abrigue - o Monsenhor
Messias, em Sete Lagoas, que carece
de infra-estrutura e atendimento apro-
priado e que é famoso pelas cons-
tantes rebeliões.

Caminhos alternativos - Políti-
cas públicas insuficientes ou
discriminatórias acabaram provo-
cando, nos últimos anos, reações,
ainda que pulverizadas, na socie-
dade, que tem pressionado o Esta-
do e buscado caminhos alternati-
vos. Na opinião do professor Leo-
nardo Boff, no Terceiro Mundo,
principalmente no Brasil e na
América Latina, tem havido articu-
lações nesse sentido.

O conceito clássico de cidada-
nia, que pensa o cidadão em refe-
rência ao Estado, foi enriquecido
por um outro - o da concidadania
ou do cidadão ligado a outro cida-
dão. Exemplos disso são, de acor-
do com o professor, as atuações do
MST e da "Ação da Cidadania con-
tra a Fome, a Miséria e pela Vida".

Para Leonardo Boff, há três di-
mensões da cidadania. A primeira
é a política, tradicional, ou seja, a
participação das pessoas votando,
controlando as ações do governo e
cobrando do Estado o geren-
ciamento do bem comum. A segun-

Wagner Ferreira: meta éfonnur bancos
de dados sobre violência policial

da é a econômica, que trans-pare-
ce na participação do trabalhado
na construção dos bens materiais e
serviços. A terceira dimensão é a
pedagógica. "Somos herdeiros das
grandes massas, manipuláveis,
pouco participativas. Pertence à
cidadania a consciência de que
nós, mediante participação políti-
ca e econômica, constituímos um
povo que tem um projeto de nação,
que tem consciência de si como
ator social e sujeito da História",
destaca o professor.

Se ser cidadão comporta ou não
gradações, dependendo do contex-
to econômico, social e cultural, ou se
precisamos entender melhor o que
é exercer cidadania - para exercê-
la de fato - são grandes questões que
merecem reflexões urgentes. Toda
ação efetiva deve ser calcada em
uma base sólida de percepções,
análises e, por que não, revolta
diante de um país maciçamente po-
voado por excluídos.

Fazer com que o Brasil seja um
lugar onde todos sejam considerados
e tratados como cidadãos é o grandé
desafio que se coloca. Para gover-
nos, partidos políticos, movimentos
organizados e imprensa. Antes de-
les, para cada um de nós.
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