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José Luiz Quadros Magalhães

Somos campeões de
injustiça

"Cidadania não é comprar geladeira, cidadania é participa-
ção ".A afirmação é do advagadoJoséLuiz Quadros de Magalbã es.
que preside o Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Ilu manos
de Minas Gerais, ao comentar os possíveis avanços do Brasil na
construção de um( sociedade democrática e sintonizada com. o
flol)O conceito de cidadania. Para ele, o Brasil vive um conflito. O
Plano Real, defrito, melhorou as condições de vida deu maparcela
da população, nas também aumentou o número de excluídos,
vítimas da política neoliberal do atual governo.

Nesta entrevista, Luiz Quadros, que é ta inbé,nprocu rador-geral
da UFMG, adverte que, enquanto o Brasil não tiversoluçãopara a

exclusão social e econômica, não terá
também unia solução definitiva para

- a violência e para as questões relati-
vas aos direitos humanos. "Temos de
luta rpor qualquer conquista, por me-
nor que se/a, porque a situação é
muito séria 111) País

José Luiz Quadros fala também
da evolução do conceito de cidada-
nia, de sua vincula ção com o estado
de bem-estar social e a atua/fase de
desmobilização socialpmmovida pelo
neoliberalismo. Ele vê, no fortaleci-
mento dos mecanismos de partici»a-
ção social, como a /bnnação de conse-
lhos independentes e com representa-
ção da sociedade, a solução para di-
versos problemas, como a violência
policial e o desrespeito aos direitos do
cidadão.

REVISTA Do LIc;LsLArIvo 31



SOMOS CAMPEÕES DE INJUSTIÇA

Revista do Legislativo - 1-lo/e, fala-se
muito em cidadão e cidadania. Será que
estamos todos falando a mesma coisa?
Qual é o significado desse conceito?
José Luiz Quadro Magalhães - Em pri-
meiro lugar, é importante tomarmos, em
perspectiva histórica, a evolução (lesses
conceitos. A idéia de cidadania, no passa-
do, estava ligada ao próprio conceito do
Estado liberal, que vigorou nos séculos
XVIII e XIX, e à idéia de propriedade.
Quem era o cidadão? Era aquele que
detinha poder econômico, que podia vo-
tar e ser votado, que podia participar do
poder do Estado As constituições libe-
rais reproduziam bem essa idéia. A Cons-
tituição brasileira (te 1824, por exemplo,
limitava a participação) no poder do Esta-
do àqueles que detinham renda anual
acima de determinado teto. Nesse primei-
ro momento, portanto, O Conceito de cida-
dania estava ligado à idéia ole proprieda-
ole e o cidadão representava uma parcela
muito pequena da sociedade. Num se-
gundo momento, já no final do século
XIX, ocorre urna evolução importante
desse conceito. O cidadão continua sen-
do aquele que vota e pode ser votado,
mantendo a idéia da democracia política,
mas não se faz mais a diferenciação de
poder econômico como requisito para o
indivíduo assumir o "status" de cidadão.

RI. - E como essa evolução é percebida na
prálica?
LQ - Nos países europeus e em alguns
países das Américas, afirmava-se a idéia
do voto secreto, universal, periódico, res-
peitados alguns requisitos de idade, de
escolaridade, e, em muitos países, de
sexo. A mulher, por exemplo, só vai con-
quistar o direito à cidadania, ao voto e à
participação no poder cio Estado bem
mais tarde. Em alguns Estados europeus,
isso ocorre no século XIX, e em outros,
corno é o caso do Brasil, só no século XX.
Depois, o conceito evolui, com o
surginiento cio Estado social, que substi-
tuiu o Estado liberal. As mulheres con-
quistaram novos direitos, e os requisitos
de escolaridade. que, no caso brasileiro,
foram modificados na Constituição de
1988, começaram a ser também deixados
de lado. Essas mudanças influem tanto na
idéia de democracia quanto na de ciclacla-
nia, provocando a evolução da própria

idéia de direitos humanos. A partir da
segunda metade cio século )O(, o cidadão
passa a ser aquele que tem cidadania
integral: que tem acesso à saúde, à edu-
cação, à habitação; que mora, que veste,
trai )alha.

RL - Fé aí que entra o Estado?
LQ - Costumo dizer que o exercício dos
direitos políticos depende dos meios so-
ciais e econômicos, como o direito ao
trabalho, a uma justa remuneração, à
saúde, educação, vida digna, enfim, à
cidadania integral. Foi, sim, o Estado
contemporâneo quem passou a oferecer
as condições para que as pessoas alcan-
çassem essa cidadania integral. Foi o es-
tado contemporâneo, o Estado social,
que hoje está em crise, mas que ainda é
modelo para grande parte do tinindo, que
teve a sensibilidade de oferecer esses
meios: informação, respeito à liberdade,
educação, saúde, enfim, os meios para
que o cidadão se formasse e pudesse,
então, participar ativamente da constru-
ção do seu futuro, a partir de uma demo-
cracia não só representativa, mas
participativa.

RL - E qual o papel das entidades civis
n(-'sse processo?
LQ - Elas têm um papel fundamental,
porque cidadania é justamente participa-
ção cia sociedade. Mas é importante loca-
lizarmos dois movimentos bem diferen-
tes. No caso europeu, o Estado é eficaz,
principalmente após a Segunda Guerra
Mundial, quando o Estado Social se afir-
ma e passa a oferecer ao cidadão saúde,
educação, trabalho e segurança social.
Ao oferecer esses meios, que se transfor-
mani em direitos cio cidadão, vai permitir
que as pessoas tenham cada vez mais a
possibilidade de se organizar, de partici-
par, de exigir respeito aos seus direitos.
Hoje, a população européia é a que mais
resiste à experiência neoliberal de redu-
ção do Estado. E por quê? Porque ela
conheceu a segurança social, tem infor-
mação, conhecimento, tem acesso à edu-
cação e ao debate. Organizada, ela tem
meios de resistir muito mais.

RL —/uma evolução di/irnte da brasileira?
LQ —Este é o segundo movimento de que
falei. No Brasil, nunca tivemos um Estado
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social efetivamente. As constituições de
1934 a 1988 até chegam a propor esse
Estado, mas este não se realiza na prática.
Não temos um sistema de previdência
eficaz; um sistema de saúde pública efi-
caz, e o que temos está sendo, agora.
desmontado. Não temos um sistema de
educação pública eficaz; as universidades
públicas, por exemplo, estão sendo ataca-
das. Há, mesmo, neste momento, um pro-
jeto de enfraquecimento desse Estado que
presta assistência social. Então, o nosso
processo de conquista da cidadania é
bastante diferente. Ele não veio a partir de
um Estado que oferecesse os meios para
que as pessoas se informassem e se for-
massem, e, a partir daí, se organizassem.
Num Estado que nunca se organizou soci-
almente, temos apenas uma parcela da
populaçào que começa a se mobilizar, a
se organizar e exigir respeito aos direitos
humanos, aos direitos ambientais.

RI. - Tivemos a1J'zíris marcos impo?lantes,
na história recente do País, que ilustram a
lula dos brasileiros contra o autoritarismo
político. Qua i seriam os marcos quepode-
ríamos cita?-para caracterizar a Imita con -
tra o autoritarismo social?
LQ —A resistência às ditaduras militares é
um exemplo, com a atuação de grande
parte cia Igreja Católica, em toda a Améri-
ca Latina. No Brasil, as comunidades
e(-.l(-siais de base tiveram importante pa-
pel em levar à população mais carente.
sem acesso à educação e à informação,
noções de direitos e de organização. A
história desses setores que resistiram à
ditadura é um marco importante. Hoje,
temos grandes espaços de participação, e
cidadania é participação. Mas os obstácu-
los também são grandes: o primeiro é a
concentração do poder econômico. É tão
grave que. na América Latina e no Brasil,
o monopólio da comunicação social, prin-
cipalmente o datelevisão, dita comporta-
mento e formas de pensar, e muitas vezes
a pessoa reduz sua informação ao que
vem da televisão. Esse é um obstáculo
histórico ao exercício da cidadania. A
televisào desmobiliza as pessoas; na
maoria das vezes, mostra só um lado da
moeda, não transmite a informação de
forma democratizada, mas de forma sem-
pre muito manipulada. É um obstáculo
seriíssinio à democracia. O monopólio cia

comunicação social é um empecilho
democracia.

RI. - E o autoritarismo econômico?
LQ —Outro ponto é a política econôrnici.
1-loje, o consumo das classes mais baixas
cresceu, mas isso não é sinônimo de
cidadania. Cidadania não é comprar uma
geladeira, cidadania é a possibilidade de
participação. O Plano Real pode estar
incluindo alguns consumidores, mas ex-
clui uma grande parcela, através cio de-
semprego, que ocorre em todo o mundo
por causa da política econômica
neoliheral. É um modelo autoritário que
está sendo imposto à América Latina -
está aí o caso da Argentinha, está ai o caso
do Peru. E ocorre também no Brasil, onde
o Poder Executivo legisla mais que o
Poder Legislativo. E não adianta o presi-
dente Fernando Henrique Cardoso falar
que não é neoliberal, ele sabe muito bem
que ele defende um programa neoliberal.

RL - Dentro desse quadro, como situar o
de.çv,z,,'olvimento da nossa cidadania?
LQ - A capacidade de mobilização cia
nossa população é mínima, e iSSO tem
raízes diversas. 'l'emos, na raiz cultural
brasileira, uma sociedade altamente indi-
vidualista. Por outro lado, o projeto
neoliberal, que está em curso no Brasil
desde a década de 60. 70, depois com
Collor e agora com Fernando Henrique,
visa ao enfraquecimento dos sindicatos e
de organizações cia sociedade civil. En-
tão, hoje, OS sindicatos em geral são
fraquíssimos, porque essa é uma política
que vem desorganizando e enfraquecen-
do a parcela organizada da população,
enfraquecendo as organizações coletivas.

RL - Com essa avaliação, como o senhor
evplica o surgimento de um movimento
tão epressivo como o dos sem-terra?
LQ - Vivemos num país onde temos al-
guns avanços de Primeiro Mundo: indús-
trias de ponta e tecnologias atualizadas.
Mas, no campo, temos um sistema feudal,
muito antigo mesmo, que é injusto e vio-
lento. Estamos chegando a níveis absur-
dos, e, a cada ano, cresce o número de
mortos em conflito de terras. Chegou-se
ao limite da exploração, do desrespeito
humano. E ao limite cia indignação, por
parte dos trabalhadores. O Movimento

"A população
européia é a que

mais resiste à
experiência

neoliberal de
redução do

Estado. Porque
ela conheceu a

segurança social,
tem informação,
conhecimento,

acesso à
educação e ao

debate"
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dos Sem-Terra é uma resposta a essa
situação e demonstrou muita competên-
cia pela sua grande capacidade de organi-
zação. Hoje, é talvez o único movimento
com força no País. É o único que conse-
gue assustar o autoritarismo vigente. É
um movimento nacional, muito organiza-
do, importantíssimo, e minha esperança é
que seja reproduzido em outras áreas. É
uma fonna democrática de reivindicar
respeito aos seus direitos.

leitos hospitalares e de médicos por habi-
tantes, número de analfabetos, número
de pessoas que possuem primeiro, se-
gundo e terceiro graus, o respeito às
liberdades fundamentais. Por esse índi-
ce, o Brasil que ocupava o oitavo lugar,
está agora atrás da Bolívia, da Colômbia,
da Argentina, do Uruguai, do Paraguai. E
também atrás de quase todos os países
europeus. Então, o nosso índice de de-
senvolvimento humano é muito baixo e
pouca coisa tem sido feita a esse respeito.

1

RL - como multiplicar essa experiência,
estendendo-a a outros segmentos?
LQ - Temos outros caminhos. Muito im-
portante, até como forma de resistência à
globalização, é o caminho da muni-
cipalização. É o de valorizar o município
como a saída para os problemas sociais e
econômicos, pois é a partir do poder
municipal que se consegue tirar as pesso-
as dessa omissão. Precisamos passar por
um processo dc reversão do que existe
hoje na Constituição Federal. Estamos
numa federação de cabeça para baixo,
uma federação que tem uma pirâmide
invertida, com muito poder para a União,
pouco para o Estado e nenhum para o
município. Embora a Constituição de 88
tenha sido um avanço, em relação às
passadas, poderia ter dado mais poder
para o município, com a criação de meca-
nismos dc participação da população.
Percebemos que todo município que abre
um canal de participação para a socieda-
de recebe resposta da sociedade, como
ocorreu onde foi implantado o orçamento
participativo.

RL - Uma política que está também inti-
mamente ligada à conquista da cidada-
n ia c apolítica de direitos humanos. Como
o Brasil se posiciona hoje, em relação ao
resto do n undo, no trata ?nento dessa ques-
tão?
LQ - Antes, a posição dos países no
mundo era estabelecida com base em
índices puramente econômicos. Por essa
metodologia, o Brasil se destacava como
o oitavo país cio mundo. O Programa das
Nações Unidas para o Desenvolvimento
H iiivan> ( PNt '1)) criou o Índice de 1 )esen-
volvimento Humano, que leva em consi-
deração outros elementos que não ape-
nas o l'IB. São considerados o número de

RL - O Programa Nacional de Direitos
Humanos lançado pelo governo federal
não seria um esforço nesse sentido? como
o senhor avalia esse programa?
LQ—Representando o Conselho Estadual
de Direitos Humanos, participei, há pou-
co tempo, de um encontro nacional em
Brasília, para avaliação cio Programa Na-
cional de Direitos Humanos (PNDH), e
percebemos que vivemos uma grande
contradição. As políticas macroeconô-
micas do governo não correspondem às
intenções cio Programa. Elas provocam
mais exclusão, mais desemprego e misé-
ria. Já as questões específicas, como a da
violência policial, contra a mulher, contra
a criança, a questão racial e a dos defici-
entes físicos são tratadas com políticas
pontuais. Mas não haverá uma solução
eficaz, definitiva, para essas questões,
sem uma solução cia exclusão social. A
política econômica neoliberal do gover-
no faz exclusão social e, por isso, é con-
traditória com a política de intervenção
social do Plano Nacional de Direitos Hu-
manos. A conclusão, quase que majoritá-
ria, de representantes de todo o País foi a
de que o PNI)H, até agora, tem sido muito
mais uma fachada cio governo federal. É
mais um argumento para dizer ao Primei-
ro Mundo que quer investir no País que
temos preocupação com o respeito) aos
direitos humanos. Mas os resultados são
muito tímidos. Apesar disso, temos de dar
apoio ao programa, porque ele já repre-
senta alguma coisa. Num país onde há
tortura, como tem revelado a CPI do Sis-
tema Penitenciário, realizada pela Assem-
bléia Legislativa; num país em que a
situação cio preso é comparável à situa-
ção medieval, em que se tortura mais cio
que na época da ditadura militar, não se
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pode negar que qualquer conquista seja
importante. Mas, enquanto não tivermos
a solução para a exclusão social e econô-
mica, não vamos ter uma solução defini-
tiva para a violência, para as questões
relativas aos direitos humanos. Temos de
lutar por qualquer conquista, por peque-
na que seja, porque a situação é muito
Séria no País.

R L— Este Cenário que a CPI está revelando,
da tortura, da precariedade das cadeias
públicas em Minas Gerais, da condição
irregular de um grande número depresos,
é o mesmo em outros Estados?
L..Q - Cada Estado tem urna realidade
diferente. Temos defendido, através do
Conselho Estadual de Direitos Humanos,
soluções estaduais para essas questões
pontuais. A questão carcerária em Minas
não é igual à de São Paulo ou à cio Rio de
Janeiro, que também diferem da do Rio
Grande do Sul ou de Alagoas. Defende-
mos que cada Estado encontre sua solu-
ção para a questão carcerária, para a
questão da polícia, da violência policial e
outras. Minas Gerais apresenta os índices
mais altos de violência contra a mulher.
por exemplo. Será que o mineiro é mais
niachista? Ou será que é a mulher mineira
que reclama mais? Cada Estado tem a sua
cultura, a sua realidade, e cada Estado
tem que encontrar a sua solução.

Ri - Mas existem propostas. como a da
unificação das polícias, que .su p epn em
z.vrios Estados, ainda que, claro, com ca-
racterísticas regionais muito claras.
LQ - Sim. E a proposta que temos defen-
dido nos fóruns nacionais já realizados
para essa discussão é a de unificação e
desmilitarização da polícia. Queremos a
atuação de uma polícia técnica, mais valo-
rizada, que use métodos científicos de
investigação, integrada dentro de uma
mesma estrutura, com uma chefia única,
eleita pelo voto direto, como ocorre nos
Estados Unidos. Se esse chefe de polícia,
eleito pelo povo, não corresponder, ele
vai perder o seu mandato. É preciso tam-
bém investir mais no policial cio que em
armas e equipamentos. O ser humano
tem que vir em primeiro lugar.

RL— Como se dá a ligação entre o conselho
e a estrutura do governo?
LQ - O conselho estadual é ligado à
Secretaria de Justiça, mas é composto por
representantes da sociedade civil. São
representantes da UFMG, da PUC. da
UEMG, da OAB, cio Sindicato dos Jorna-
listas, da Assembléia Legislativa e da co-
munidade, indicado pela Câmara Munici-
pal. Na sua atuação, (>conselho é bastan-
te independente do governo e tem auto-
nomia para se manifestar.

Ri - Qual a sua opinião sobre a proposta
de criação de uma Secretaria Estadual de
Direitos humanos? Sua atuação se con-
fundiria com a do Conselho?
LQ —A criação de uma Secretaria poderia
resolver o problema de estrutura que o
Conselho enfrenta, de difícil solução. Nós
temos uma sala, como o mínimo de equi-
pamentos para funcionar, e flãO temos
verba orçamentária. Uma secretaria fun-
cionaria melhor porque o Conselho não
tem apoio dc) governo estadual. Só que,
parece, a proposta dc criação da secreta-
ria também não entusiasma o governo.

Ri - Ii existiriam alternativas para
viabilizaras açôes públicas em dfesa dos
direitos humanos?
LQ - Existem outros mecanismos de con-
trole, que ajudariam bastante em relação
a questões pontuais .Acriação cia
ouvidoria estadual é um exemplo. No
Paraná, existem a ouvidoria estadual e a
ouvidoria municipal. Este seria um Órgão
de ligação entre os administrados e admi-
nistradores. Em Brasília, foi defendida a
criação de urna ouvidoria dentro cia polí-
cia, para apurar a violação dos direitos
humanos do policial pelos próprios cole-
gas (>ti superiores hierárquicos. O
ouvidor teria o papel de apurar as denún-
cias, preservando a integridade física e
moral do denunciante. Se há unia estrutu-
ra que desrespeita os direitos humanos
cio policial dentro da própria polícia, esse
policial também vai desrespeitar os direi-
tos humanos fora dali. Outro mecanismo
seria o conselho municipal de segurança
pública. É preciso valorizar esses conse-
lhos, dar-lhes um papel institucional, le-
gal. Os conselhos são uma forma demo-
crática para a gestão da saúde, da educa-
çào, da segurança pública.	•

"O Programa
Nacional de

Direitos
Humanos tem

sido, até agora,
uma fachada do
governo federal,
para mostar ao
Primeiro Mundo
que quer investir
aqui que temos

preocupação com
o respeito aos

direitos
humanos-Ri-.
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