
OPINIÃO

O papel dos governos na
construção da cidadania

'Lm rn.apa-rnúndi que não inclua a utopia não é digno de consulta,
pois deixa de fora as terras onde a humanidade está sempre aportando.

A modernidade é a concretiza çào das utopias.
(Oscar Wilde)

stivemos à frente da
Coordenadoria de Direitos
1 lumanos da Prefeitura Mu-
nicipal de Belo Horizonte
de 1993 a 1996, durante a

administração da Frente BI 1 Popular. Sua
criação foi produto do acúmulo histórico
de décadas de luta em defesa dos
direitos humanos e da confirmação dos
compromissos da Frente BI 1 Popular
com a construção da plena cidadania.

A Coordenadoria de Direitos Huma-
nos da Prefeitura de Belo 1 lorizonte foi
institucionalizada em julho de 1993 e
passou a ter dotação orçamentária em
dezembro do mesmo ano. Trata-se de
organismo responsável pela elaboração
' implementação de políticas específi-
cas na área de direitos humanos e faz
parte agora definitiva e, espe-
ramos, irreversivelmente, cio organo-
grama da Prefeitura Municipal de Belo
1 iorizonte.

Sua criação e implementação não foi
luta fácil. A Coordenadoria constitui
organismo pioneiro e, à época de sua
institucionalizacão, inédito na esfera cio
Poder Executivo (municipal, estadual e
federal). Belo Horizonte foi a primeira
capital a ousar construí-la. Agora exis-
tem organismos semelhantes em Maceió,
Porto Alegre e Coronel Fabriciano, com
os quais, durante nossa gestão, clesen-

volvernos trabalho conjunto e intercâm-
bio de experiências.

O Legislativo tem sido bem mais ágil,
com a proliferação das comissões de
Direitos Humanos em todos o níveis. A
Comissão de Direitos e Garantias Funda-
mentais desta Casa mesmo é referência
para todos nós. Eu própria fui responsá-
vel pela criação da Comissão Permanen-
te de Direitos Humanos da Câmara
Municipal de Belo Horizonte (fui
vereadora por dois mandatos) ainda em
1983, em plena ditadura militar.

Trabalhamos naqueles quatro anos
na Coorcienadoria a partir de dois prin-
cípios: o combate a todas as formas de
violência e a articulação com as comu-
nidades e o movimento popular. Pode-
mos afirmar, com boa dose de orgulho
e sem modéstia alguma, que nos trans-
formamos em importante referência de
luta pelos direitos humanos e pela cons-
trução da cidadania.

Temos clareza de que o binômio
"Direitos 1 lumanos e Cidadania" tem
flagrante vocação instituinte. Esta ban-
deira não cabe nos limites cio município,
cio Estado ou da União: trata-se de luta
planetária. A importância cia existência
de coorcienadorias de Direitos 1 lumanos
nas prefeituras, nos governos estaduais
e federal, no entanto, é inquestionável.
No caso da Prefeitura, esperamos que
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esta administração tenha compromisso e
sensibilidade suficientes para manter e
reforçar sua estrutura. Os governos esta-
dual e federal (aquela Secretaria de Direi-
tos 1-lurnanos do Ministério da Justiça nos
parece um pouco inoperante) deveriam
criar organismos semelhantes.

Sabemos também que esta luta pode
e deve ser travada dentro e fora do
espaço institucional. A sociedade civil
está fazendo a sua parte. Mas falta ao
Poder Executivo o reconhecimento da
sua responsabilidade com a luta pela
erradicação da cultura da barbárie e da
violência.

A política concentradora e recessiva
do modelo neoliberal leva ao paroxismo
a exclusão social e seu corolário - isto
que chamamos situação de barbárie
vigente. A violência e a marginalidade
são diretamente proporcionais ao poder
marginalizador deste sistema que já foi
apelidado "capitalismo selvagem" -
desculpem o pleonasmo.

A convivência com o medo e a
insegurança, agora flào mais prerrogati-
va exclusiva dos "despossuídos históri-
cos', vítimas também das relações de
desigualdade e opressão, agora é
reivindicada também pelas chamadas
"classes médias': medo e insegurança
que mio são simbólicos, mas reais,
preciso reconhecer.

É na cidade (no caso, o Estado e a
União não passam de abstrações) que
essas contradições se manifestam. Belo
Horizonte não escapa (leste quadro.
Cidade cujo processo de crescimento lbi
caracterizado pela subserviência ao ca-
pital e à propriedade, em detrimento da
maioria da população, reflete exem-
plarmente a situação de barbárie apon-
tada: aumento insuportável dos níveis
de miserabilidacle, aumento da violên-
cia urbana, aumento da violência poli-
cial - ciclo odioso e aparentemente
auto-sustentado. As forças públicas em
BH transgridem sistematicamente os
mais elementares direitos humanos: se-
qüestros, invasões de domicílio e es-
pancamentos são práticas rotineiras;
tortura é prática institucionalizada.

A Comissão Parlamentar dc inquérito
do Sistema Penitenciário cia Assembléia
Legislativa de Minas Gerais teve o mé-
rito de escancarar para o público o que
para nós já era sobejamente conhecido:
os porões da tortura sobreviveram à
ditadura militar na "Igrejinha" do Deoesp,
chefiada pelo senhor João Reis. De
resto, sabemos que existem dezenas de
outras "Igrejinhas" na cidade.

As chacinas, que adquiriram no Bra-
sil sistematiciciade assustadoramente re-
gular, assim corno o extermínio de
crianças e adolescentes e a violência de
gênero, são iniqüidades das quais nossa
cidade tampouco escapa: os responsá-
veis pela chacina do Taquaril continuam
impunes, e Belo 1 lorizonte continua
sendo a capital campeã da violência
contra a mulher. Devemos destacar,
ainda, que a maioria das vítimas de todos
esses tipos de brutalidade é composta
de negros, pobres e moradores da pe-
riferia.

Cabe ao governo, insistimos, a res-
ponsabilidade objetiva deste quadro
assustador. E não se trata de atribuição
exclusiva do governo municipal: o go-
verno estadual é, talvez, o maior res-
ponsável, uma vez que tem
governabilidade sobre a chamada "Se-
gurança Pública", apesar de se tratar da
segurança exclusiva da propriedade e
cio Estado.

Daí a urgência urgentíssima da cria-
ção de organismos (reiteramos que eles
(levem ter status de secretaria) de Direi-
tos Humanos no âmbito do Executivo
municipal, estadual e federal.

Sabemos que não existem fórmulas
mágicas para a erradicação da barbárie.
Mas podemos construir, dentro e fora do
espaço insritucional(insistimos de novo),
Políticas que promovam a criação de
instrumentos de controle direto da po-
pulação e de mecanismos de contra-
poder, provocando a reversão do pro-
cesso de alienação e reificação, que só
será completado com o fim da explora-
ção e opressão, com a "concretização
das utopias".
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