
Maria Caiafa
nsegurança não é caso de
olícia, mas de políticas públicas

aria Caiafa tem uma idéia diferente da violência. Ofoco
desseproblema, que hoje assusta toda a população, não
está no aumento do índice de criminalidade, mas na
mistura explosiva da cultura clientelista com a corrupção
e a impunidade. Não é afalta depoliciamento que estimula

o crescimento das estatísticas de violência, mas é afalta depolíticas públicas
que cria um cenário propício ao surgimento da cultura da violência como
forma de afirmação dos segmentos desassistidos da população.
Esse quadro é ainda agravado pela falência de valores éticos, substituídos
pelas bandeiras do consumismo e do individualismo, sufocando a esperança
dopovo na construção de uma sociedade mais solidária ejusta. Ainda assim,
essesonho sobrevive e,para ela, o País está vivendo um processo de intensas
mudanças que virá permitir o surgimento de um novo Brasil. O momento

crucial desse processo é o das eleições. É pelo voto consciente que a
sociedade brasileira apontará a direção para onde deseja seguir.
J1!Iariado Rosário Caiafa Farias é ouvidora de Polícia deMinas Gerais,
ex-coordenadora de Defesa de Direitos Humanos e Cidadania da
Prefeitura de Belo Horizonte e ex-presidente do Conselho Estadual
de Defesa dos Direitos Humanos. Advogada eprocuradora do Estado
aposentada, Maria Caiafa foi também vereadora em Belo Horizonte,
de 1993 a 1996, pelo PT, ten.do presidido a Comissão de Direitos
Humanos da Câmara Municipal.
Nesta entrevista concedida aos jornalistas Jorge Pôssa e Patricia
Duarte, a ouvidora fala sobre a importância da participação da
sociedade, que se manifesta por intermédio de seus representantes,
de suas entidades ou da sua participação efetiva nos movimentos
sociais. Maria Caiafa elogiou a iniciativa da Assembléia Legislativa
de Minas Gerais, durante os debates sobre segurança pública, de
, ouvir a sociedade. "Foiuma convocação democrática, quando todos
tiveram 0pOltunidade de participar; de expressar sua opinião, até
mesmo as comunidades do interior".
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o tráfico de
drogas consegue
estabelecer um
poder paralelo

entrando
naqueles

espaços onde o
Estado está

omisso. E esse
poder mexe
muito com o
imaginário
popular

RL - Mas a senhora concorda que está
havendo um aumento da violência no
País?
Me - Eu acho que há, sim, um aumento
da criminalidade, ligada ao modelo em
que nós estamos vivendo. Eu queria res-
gatar aqui o depoimento de um líder dos
traficantes de drogas, um rapaz na faixa
de 18 a 20 anos, que usa o pseudônimo
de Ricardo. Em entrevista a uma revista
de circulação nacional, ele disse que,
quando o adolescente vai para o tráfico,
ele já foi escorraçado de casa, porque não
consegue arrumar emprego e nem levar
comida para casa. Esse, então, é o pri-
meiro aspecto. O segundo é que, mesmo
arrumando emprego, o adolescente aca-
ba fazendo um paralelo entre o seu mun-
do e o daqueles que estão envolvidos
com o tráfico. Enquanto ele ganha 150
reais por mês, se ganhar o salário míni-
mo, o outro, na primeira semana, recebe
100 reais; na segunda, passa para 200 reais
e chega, como relata Ricardo, a um ga-
nho de 8 mil reais por mês, sem exigên-
cia de escolaridade. Se o País abando-
nou completamente qualquer política de
desenvolvimento, qualquer plano de em-
prego que gere salário e, portanto, con-
dições para que as pessoas tenham satis-
feitos os seus direitos fundamentais, ga-
rantidos pela Constituição, não há como
não pensar num aumento da violência.

RL - É a partir daí, então, que a senhora
inicia a discussão sobre a violência?
MC - Sem dúvida, é a partir da discussão
das políticas públicas e, conseqüentemen-
te, da consolidação dos direitos huma-
nos. Não tem jeito de se discutir violên-
cia sem abordar todos esses aspectos,
senão não vamos chegar a lugar algum,
mas ficar no "denuncismo" ou na dema-
gogia barata de falar que estamos enfren-
tando a questão.

to, das políticas públicas para o enfren-
tamento da violência e para a garantia
dos direitos fundamentais, o que não é
invenção de ninguém nem de nenhum par-
tido, mas que está no artigo 52 da Consti-
tuição da República, quando ela diz que
são direitos fundamentais da pessoa os
direitos econômicos, políticos, sociais, ci-
vis e culturais.
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RL- E na continuidade desse processo,
surgem os movimentos em defesa dos di-
reitos humanos.
Me - Desde o início da humanidade, essa
questão dos direitos humanos está colo-
cada, mas, de fato, não da forma como ela
é abordada hoje nas Comissões de Direi-
tos Humanos da Câmara dos Deputados,
das Assembléias dos Estados, das Câma-
ras Municipais, em movimentos como o
Tortura Nunca Mais, nos Conselhos Esta-
duais de Direitos Humanos espalhados
pelo País inteiro. Com a atuação desses
órgãos e dessas entidades, começaram a
explodir os escândalos relativos às chaci-
nas da Candelária, de Corumbiara, do
Carandiru, do Vigário Geral e pelo menos
outras 20 em que houve tanto uma reação
interna dos movimentos já então altamen-
te organizados quanto da comunidade in-
ternacional, dos próprios parceiros do
neoliberalismo brasileiro, dizendo: assim
não dá, a barbárie está aí dentro e é preci-
So que se faça alguma coisa. Então, em
1995, o governo federal lançou o Plano
acionai de Direitos Humanos e, a partir
de 1996, nós realizamos a primeira Confe-
rência Nacional de Direitos Humanos, que
Se repete, desde então, anualmente. Aí
veremos um grande crescimento das orga-
nizações e o aprofundamento da discus-
são dessa questão da violência e, portan-
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período democrático de intensa participa-
çãOdo povo na vida política do País. A
ditadura militar interrompeu esse período
de efervescência política e iniciou um pe-
ríodode 20 anos de silêncio absoluto, mas
um silêncio oficial, pois acabou gestando
uma rede de organizações, tecida na clan-
destinidade, jamais observada na história
brasileira. E, com o renascer do processo
de democratização, na década de 80, es-
asorganizações se afloraram em forma de
partidos, com o renascimento de alguns
poucos e o surgimento de outros, como o
Partido dos Trabalhadores (PT); na ten-
tativa de renascimento do sindicalismo
e no surgimento de um sindicalismo
novo; no nascimento de novos movimen-
toS, como o Movimento dos Sem-Terra
ou dos catadores de papel, aqui, em Belo
Horizonte, que hoje é referência interna-
cional. E aí começa a reação ao regime
militar.

T

RL - Podemos dizer que essa percepção
mais abrangente coincide com o amadure-
cimento da democracia brasileira?
MC - O regime militar fez um mal enorme
ao País, mas, por outro lado, proporcio-
nou o aprofundamento e o próprio ama-
durecimento dos movimentos sociais. De-
pois da Segunda Guerra e até o começo da
década de 60, o Brasil experimentou um
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ele procura, por exemplo, um líder Comu_
nitário. Com o líder, ele negocia, por exem_
plo, um emprego, uma cadeira de rodas
pois, no transcorrer da história, vão mu:
dando as formas de troca, mas ela é per-
manente. Então, aquela liderança COOpta
seus liderados e consegue votos para a
pessoa que vai ser um representante no
poder. No momento em que essa pessoa
chega ao poder, ela rompe aquela relação
com a comunidade, porque evidentemen-
te não tem o compromisso de resolver as
questões estruturais básicas do País, do
Estado ou do município, e aí acontece o
que chamo casamento do clientelismo com
a corrupção: surge o nepotismo - vou em-
pregar, naquela esfera de poder onde es-
tou atuando, meu compadre, meus amigos;
e os recursos que vou receber vêm em ca-
ráter pessoal e não do serviço público. Com
o decorrer da história, com a democratiza-
ção dos meios de comunicação, com a
internet, com a politização de determina-
dos segmentos da sociedade, esses fatos
começaram a vir à tona.

RL - E essa relação clientelista permeia
toda a esfera do poder público?
MC - Sim, mas ela era mais visível no Par-
lamento. Durante muito tempo, os deputa-
dos foram os grandes vilões dessa histó-
ria, porque estavam mais expostos. É ne-
les que a população vota. O eleitor conhe-
ce o seu vereador, o seu deputado, e vota
na esperança de que sua vida mude a par-
tir da vitória do seu candidato. Quando
percebe que nada acontece, ele xinga quem
está mais perto. Ele não conseguia enxer-
gar a mesma vilania nos Poderes Executi-
vo e Judiciário. Foi preciso que essa situa-
ção caótica do País se escancarasse, ficas-
se à vista, para que o povo pudesse enxer-
gar que hoje nós temos no País um poder
carcomido, apodrecido, que aceita qual-
. quer coisa.

Revista do Legislativo - O fenômeno da
violência não é uma novidade na histó-
ria brasileira. Mas hoje parece que ga-
nhou uma visibilidade maior, dando a
impressão de um quadro mais grave que
há tempos. A sociedade tem-se mobiliza-
do em torno de debates e movimentos
reivindicando uma ação do Estado para
conter o crescimento da violência; a mídia
tem aberto novos espaços para discutir
esse tema e o próprio poder público tem
reagido, apresentando propostas de po-
líticas voltadas para a segurança pública
como resposta a essas pressões. O que
aconteceu?
Maria Caiafa - Eu tenho uma idéia dife-
rente da violência. j ão acho que ela au-
mentou, que mudou, e nem que a vio-
lência é um problema fundamental. Nós
temos de ter muito cuidado para dizer
isso. Ela é conseqüência da omissão do
Estado em várias questões que constitu-
em um universo de segurança das pes-
soas e não se reduz a uma mera questão
policial. Se olharmos por essa ótica, va-
mos ver que o Estado brasileiro é muito
violento desde as suas raízes. Tivemos a
dizimação dos povos indígenas, tivemos
a aniquilação do povo negro e a exclu-
são permanente da população pobre des-
te país. Sem querer simplificar, atribuo
essa violência à relação muito perversa,
que perpassa toda nossa história, do
clientelismo com a corrupção. Desde o
tempo em que o rei começou a homena-
gear seus prepostos com as sesmarias,
com as capitanias hereditárias - quem
fosse fiel teria direito a essa herança -,
engendrou-se uma relação clientelista,
com todas as seqüelas e conseqüências
que essa atitude poderia produzir. E aí,
hoje, temos, por exemplo, o Movimento
dos Sem-Terra (MSn, pois o Brasil é o
único país do mundo que não experimen-
tou uma reforma agrária, nem capitalis-
ta, nem socialista, nem de forma nenhu-
ma. Eu repetiria, então, que o problema
mais grave que nós temos é o casamento
do clientelismo com a corrupção.

RL - E como esse casamento se realiza ?
MC - Vamos falar de uma forma geral,
pois, claro, temos exceções. Quando um
cidadão apresenta sua candidatura a um
determinado posto ou estágio do poder,
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os princípios desapareceu do cenário.
Acho que, diante disso, temos de apos-
tar tudo num projeto político que vai ga-
rantir às pessoas condições para assumir
a sua cidadania, mesmo que ele pareça
assistencialista em algumas ações. Esse
projeto vai levar uma comunidade total-
mente carente a reagir e a se afirmar.
Quando digo político, estou resgatando
o sentido original da palavra, da pólis,
como sendo um lugar que se tem para
viver e que seja o mais aprazível possí-
vel. Um projeto que nos leve a uma situ-
ação em que as pessoas encarem a polí-
tica quase como a forma de organizar a
sua casa. E, assim como na sua casa você
quer o melhor para sua família, assim
também temos que chegar a esse ponto
na política. Temos que ir atrás das pes-
soas que melhor possam nos represen-
tar no Parlamento, no Executivo, no Ju-
diciário. Então, eu acho que a questão
da segurança é muito mais ampla do que
a forma como ela vem sendo tratada. A
questão da segurança envolve todos es-
ses aspectos que estamos discutindo. Se-
gurança não pode ser confundida com
questão policial.

RL - Como a senhora analisa essas cam-
panhas que a sociedade tem feito, com
dizeres como "eu sou da paz", "basta de
violência"? Elas têm resultado prático, são
produtivas?
MC - Esse tipo de movimento é muitíssi-
mo importante. Evidentemente que ele
sozinho não vai chegar a lugar nenhum.
Mas queria recuperar uma palavra que já
frisei antes, que é a palavra processo. E
o processo de afirmação de cidadania

RL - A senhora contesta a solução apon-
tada pelo senso comum de que insegu-
rança se combate com polícia, com sol-
dado na rua?
MC - Exato. Sem comida, remédio, salá-
rio, melhor condição de vida, não adian-
ta ter mais polícia, mais equipamento,
mais cadeia. É impossível pensar que po-
demos ter um policial para cada cidadão.
Nem assim estaríamos seguros, porque
o bandido, o marginal, pode ser mais rá-
pido que o soldado que está nos vigian-
do. Então, a questão da segurança não é
uma questão policial.
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RL - Mas será possível essa participação
diante da descrença que existe entre as pes-
Soas?
Me - De fato, a nossa história destruiu algo
muito importante. Sem ele, não acredito
que consigamos resgatar a história políti-
ca deste país: destruíram a esperança do
povo brasileiro. O jovem brasileiro não tem
esperança, ele vai para as maquininhas de
caça-níquel, porque toda a questão relacio-
nada com a formação, a ética, os valores e
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RL- E qual o caminho a seguir?
MC - Um caminho no qual o processo elei-
toral, com certeza, será fundamental. Te-
mosde mudar as regras do jogo neste país,
não basta mudar as pessoas. Às vezes, as
pessoas mais simples acham que é melhor
votar num vizinho, no conhecido. Mas o
que acontece com essa pessoa? Depois que
caina engrenagem do poder, ela é devora-
da por essa mesma engrenagem. Por isso,
no processo eleitoral, no processo dos par-
tidos políticos, é preciso lidar com uma
palavra que, para mim, é fundamental:
projeto. É preciso ter um projeto político
que a sociedade identifique e do qual te-
nha condição de participar.

~C - Esse é um ponto importante: da ori-
gem desses traficantes que moram ou se
e condem em favelas e da impunidade que
lemosno País, que é maior nos chamados
crimes do colarinho branco. As pessoas
que ocupam o poder hoje não querem in-
vestigar, não acham conveniente investi-
garos grandes crimes. Já na época de uma
grande iniciativa da Assembléia de Minas,
que foia CPI do Sistema Penitenciário, uma
pesquisa promovida pela CNBB mostrava
que 95% dos presos são pobres. Os cri-
mes do colarinho branco ou os crimes
acobertados pelo colarinho branco ficam
impunes. E aí, como fica a questão do trá-
ficoe do crime organizado? Ninguém, em
sã consciência, acha que o dinheiro que
sustenta o favelado, que nasceu favelado,
surgiu na própria favela. De onde surgiu
esse dinheiro? O crime organizado e o trá-
ficode drogas têm origem dentro dos po-
deres constituídos deste país. E eu acres-
centaria, também, que têm origem dentro
do poder econômico. Por isso, é a socie-
dade que vai ter que fazer esse processo,
passar a limpo este país.

para esconder, já está presente na cabeça
do povo a história de Eduardo Jorge , a
questão dos bancos estrangeiros, os para.
ísos fiscais... As pessoas estão perceben_
do que o imposto que pagam está saindo
do bolso de cada brasileiro, indo para
Brasília e não voltando mais, ficando per-
dido nos bancos estrangeiros, nos paraí-
sos fiscais, nos compadrios, no clientelismo
e também no pagamento da dívida exter-
na impagável - o que está agora na ordem
do dia. O plebiscito da dívida, organizado
pela Igreja, mostra uma evolução da pró-
pria instituição Igreja. Quando a CNBB
encabeça um movimento da maior cora-
gem, afrontando, no melhor sentido da pa-
lavra, o poder estabelecido, então pode-
mos ver um amadurecimento da socieda-
de, das instituições, das entidades, dos mo-
vimentos, dos partidos. Hoje nós estamos
à beira de um processo de mãos limpas
no Brasil, mas feito pela sociedade.
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RL - E qual a relação dessa impunidade
com a violência que estamos vendo naS
ruas?

RL- Mas quem tem o poder legal para agir,
até com violência ou por meio da defini-
ção de políticas públicas, para conter o
agravamento desse quadro, é o Estado.
Mas esse Estado está sem credibilidade,
pois ele próprio é fonte de violência. En-
tão como e quem vai agir?
MC - Essa questão é complexa, não po-
demos simplificá-la. Trata-se de um pro-
cesso e estamos numa fase importante
dele. A impunidade reinou tanto no meio
oficial, que as pessoas se acostumaram e,
de repente, como se diz, começaram a bai-
xar a guarda, e os fatos se afloraram. Tal-
vez esse processo tenha começado com o
episódio Collor. A desfaçatez era tão gran-
de que tiveram de puni-lo exemplarmente
para que os outros milhares de Collor so-
brevivessem. De lá para cá, conhecemoS
os anões do Congresso, o deputado
Hildebrando Pascoal acusado de
corrupção, ligado ao crime organizado e
torturador que chegou ao requinte de ser-
rar pessoas vÍvas. A pergunta que nos fa-
zemos é a de como pode uma pessoa des-
sas se tomar deputado federal? Foi muito
bom ele ter sido cassado, mas é terrível
que tenha sido eleito.

RL - E como essa violência se manifesta?
MC - De duas formas: pela omissão do Es-
tado em políticas públicas ou pela ação cri-
minosa cometida pelos seus representan-
tes. Quando o Estado não tem políticas de
desenvolvimento, geração de empregos,
geração de renda, as pessoas não vão ter
comida na mesa, saúde, moradia, esporte
e outras condições básicas para uma vida
saudável. Isso é uma forma de violência
silenciosa, difícil de ser identificada pelo
povo. O Estado brasileiro não é um Esta-
do cordial. Quem é cordial é o povo brasi-
leiro.

RL - A senhora concorda, então, com as
análises que ligam o crescimento da vio-
lência ao problema do tráfico?
MC - Concordo. E considero isso muito
grave, porque o tráfico consegue estabele-
cer um poder paralelo. Ele entra onde o
Estado está omisso. E o poder mexe muito
com o imaginário popular. Na favela, é esse
traficante quem tem o poder de fazer a fes-
ta, de fazer o enterro, de garantir um docu-
mento. Ele exerce um verdadeiro poder
paralelo. E atrás disso está a violência do
Estado brasileiro! Ela vem-se perpetuando
através da nossa história desde o Brasil Co-
lônia. É uma violência anterior e maior que
a violência que explode na rua, é uma vio-
lência incrustada, estrutural.

RL - As pessoas já estão percebendo essa
violência institucional?
MC - O povo demorou demais para desco-
brir isso, mas acho que ele está num pro-
cesso muito rico de descoberta, daí essa
grita atual. Por exemplo, a questão da mor-
talidade infantil é também uma questão de
segurança básica. As pessoas estão mor-
rendo de doença ou de fome antes de um
ano de vida. Então, vemos que até hoje exis-
te uma violência silenciosa clandestina
que vem solapando o povo brasileiro se~
ser identificado como tal. É aquela história
que ouvimos no interior: morreu por von-
tade de Deus. As pessoas não conseguiam
identificar isso como falta de políticas pú-
blicas. E agora temos aí, escancaradamen-
te, os crimes cometidos em todas as áreas
do poder: o juiz Nicolau dos Santos Neto
no Judiciário; os tantos deputados cassa~
dos; e, na área do Executivo, com todo o
esforço que o Executivo nacional tem feito
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RL - E, mais uma vez, caímos na
desmobilização da sociedade.
MC - Muitos insistem na questão da des-
crença das pessoas, mas nunca houve
também tanta participação. Nunca vimos
tantos organismos, tantas entidades or-
ganizadas. Posso listar rapidamente, de
memória, pelo menos 16 entidades que
atuam aqui, em Belo Horizonte, na ques-
tão dos direitos humanos. Diria que te-
mos uma sociedade já amplamente orga-
nizada e que ainda não percebeu a im-
portância do voto consciente para po-
der mudar a pontinha desse iceberg, já
todo modificado por baixo. Temos de
investir mais nos debates com a socie-
dade. E não pode ser um debate tradicio-
nal. Temos de deixar as pessoas falarem,
de aceitar o contraditório. Não podemos
ter a conversa que queremos, mas a ne-
cessária. Eu não posso fazer política por
desencargo de consciência. Não posso
fazer política porque estou triste, porque
tem um mendigo lá na rua, um menino
abandonado. Hoje existem muitas pes-
soas com essa disposição de escutar as
comunidades, e daí o resultado muito

bom. •

idéia. Acho que faltam essas idéias, que
sejam de interesse de todo o mundo. É
preciso discutir a vida comum e, nela,
identificar os nossos grandes problemas.
Os conselhos, o orçamento participativo,
todas essas iniciativas são importantes.
Acho também o governo Itamar Franco
muito importante. Por enquanto, é um
governo de resistência, mas que avança
em muitas áreas de forma bastante obje-
tiva. Por exemplo, na área de Direitos
Humanos, ele atuou para valer: sancio-
nou a lei que indeniza as vítimas de tor-
tura da época da ditadura militar, a lei de
proteção a testemunhas, a lei que intro-
duz noções de direitos humanos em to-
dos os concursos públicos e criou um fun-
do estadual, com 7% dos recursos da Lo-
teria Mineira, para os direitos humanos.
Isso é um indicativo de que o governa-
dor quer fazer política pública na área de
Direitos Humanos e não apenas discur-
so. É importante que as forças progres-
sistas aumentem seus números no Parla-
mento. Enfim, temos muito que avançar
e muito para fazer.
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RL- O que poderia ser feito para agilizar,
catalisar esse processo de conhecimento
e de cidadania? Agora nós estamos num
momento de eleição municipal e essa dis-
cussão não aparece no debate político
entre os candidatos. Vemos na Câmara
Municipal muitos vereadores se
posicionando contrariamente à atuação,
por exemplo, dos conselhos, dos proje-
tos que viabilizam a descentralização e a
participação da sociedade. Mas isso não
aparece na campanha eleitoral. Como
mudar isso?
Me - Mudando o nosso comportamento.
Nós, que somos a força progressista des-
te país, temos de mudar a forma de abor-
dar as pessoas para tratar do nosso pro-
jeto político. Tenho de considerar o se-
nhor Miguel e a dona Maria, que moram
em frente à minha casa, como alvo prin-
cipal, pelo menos o mais imediato. Te-
mosmania de sair de casa e ir para a Pra-
ça Sete participar de comícios, em que o
discurso é mais ou menos o mesmo, e
nos esquecemos dos nossos vizinhos. Não
estamos, portanto, numa situação sem
saída "o que vamos resolver primeiro, o
ovo ou a galinha?". Para mim, existe uma
situação de processo e é isso que estamos
vivendo. Temos de continuar tentando re-
solver esses desafios dentro dos partidos
progressistas. Eu acho que essa é uma
forma. Outra é a de incentivar para valer
e inventar outras formas como essa da
CNBB,de provocar o plebiscito, porque
isso mexe muito com a população. Eu
lembro o meu tempo de movimento estu-
dantil, quando cheguei a Belo Horizon-
te, e nos mobilizávamos em tomo de cam-
panhas como a de "O Petróleo é nosso",
"Ominério não dá duas safras". Elas uni-
am o povo brasileiro em torno de uma
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o nó da corda que o carrasco põe em seu
pe coço. E aí se enforcam sem entender
nada do que estão fazendo. Então, eu
acho que o nosso trabalho tem que ser
voltado para essas pessoas. Temos que
perder o ar de donos da verdade, de ilu-
minados, de quem entende tudo. Só a tro-
ca de saber poderá provocar e garantir a
cidadania de cada um. E quando você é
cidadão, você não abre mão de seus di-
reitos, de sua dignidade, por nada deste
mundo.
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RL - Como resgatar os valores que es-
tão ficando em segundo plano, sufoca.
dos pelo consumismo, pelo individua.
lismo?
MC - O processo de que falo tem determi.
nados momentos fundamentais. Para mim
as eleições são fundamentais. Temos qu~
mudar o perfil de quem exerce o poder no
País hoje. Por exemplo, temos que mudar
o presidente do Brasil. Mas não adianta
tirar o FHCpara colocar o ACM,vai dar no
mesmo. Eu acho que as forças progressis.
tas têm de se preparar de uma maneira
mais profissional, politicamente falando,
para exercer esse papel. A discussão das
alianças deve ser tratada como algo cientí-
fico. Aliança não é um casamento para
durar até que a morte os separe. Alianças
devem ser feitas em torno de determina-
dos objetivos e podem ser desmanchada
no momento em que isso for conveniente.
As forças progressistas no Brasil têm de
avançar na questão das alianças para en-
frentar esse poder retrógrado, conservador
e podre que está aí. Embora eu valorize
muito a existência de partidos políticos,
tenho curiosidade de saber também como
evoluiu, no mundo, a idéia de determina-
dos setores organizados da sociedade -
como institutos, fundações, ONGs - terem
representatividade política, de poderem
estar elegendo e sendo eleitos fora dos
partidos. Isso porque, muitas vezes, o par-
tido político não consegue "conversar" com
a sociedade, mas ela tem que participar
politicamente. Eu hoje divido a sociedade
entre as pessoas dignas e decentes e as de
mau-caráter. E as pessoas dignas e decen-
tes são a imensa maioria. É um pequeno
percentual que faz essa manipulação do
poder, da corrupção, da safadeza. E, na
grande maioria, há aqueles que consegui-
ram fazer uma opção por um partido polí-
tico; há aqueles que não suportam parti-
do político, mas têm consciência de sua
necessidade e estão organizados em igre-
jas, sindicatos, clubes, etc. e que, na hora
em que isso é importante, dão o voto para
as forças progressistas; e há aqueles que
são manipulados pelo poder, pelos políti-
cos, pelos corruptos, pelo poder econô-
mico, pelos meios de comunicação, que
são pessoas bem-intencionadas, boas, maS
que não dão ao seu carrasco nem o traba-
lho de "puxar o nó". Elas mesmas puxam

nunca foi tão intenso como agora, apesar
do quadro caótico que enfrentamos.
Como já disse, esses movimentos são mui-
to importantes, bem como a formação dos
conselhos comunitários de segurança e
os debates em escolas. O debate das cau-
sas estruturais da violência nas Casas
Legislativas, como fez a Assembléia de
Minas, é fundamental. Tudo isso faz par-
te do processo que vivemos. Agora, é
preocupante ver que, mais uma vez, as
medidas oficiais não têm atingido e não
pretendem atingir as questões estruturais
que dizem respeito à segurança. E a omis-
são do Estado só gera mais violência. O
Plano Nacional de Segurança Pública não
atinge as questões estruturais que o País
vive hoje. É como estar com um pano en-
xugando o chão, com uma torneira aber-
ta em cima. É preciso fechar a torneira.
Temos que mudar o modelo de poder no
País. Não é apenas mudar o partido que
está no poder, é preciso ter um projeto
definido. Esse projeto implica a partici-
pação da sociedade, para que ela tenha
responsabilidade, juntamente com o go-
verno, de provocar as mudanças. É ne-
cessário trazer, para dentro desse proje-
to, a utopia, resgatar a esperança do povo,
fazer com que o povo entenda que ele é
governo. E o governo, como representan-
te do povo, tem que ser fiscalizado. O
poder de fiscalização é um dos poderes
fundamentais de um povo. Quem ocupa
um cargo está ali porque o povo o põs
ali, é o povo que paga, e as conseqüên-
cias das ações governamentais afetam a
todos. Então, o direito mais legítimo que
temos é o direito de fiscalização.

RL - Daí a importância dos conselhos que
têm sido formados.
MC - Sim,os conselhos e a sociedade têm
o papel de fiscalização do juiz, do presi-
dente da República, da polícia, do depu-
tado, do senador e, para isso, estamos
investindo tanto na formação dos conse-
lhos. Uma prefeitura democrática, como
considero que é a de Belo Horizonte, tem
todo interesse na existência dos conse-
lhos. É um conselho que prepara o orça-
mento participativo. A Coordenadoria de
Direitos Humanos, por exemplo, está co-
meçando a descentralizar a ação de direi-
tos humanos na cidade.
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É necessário trazer,
para dentro desse
projeto, a utopia,

resgatar a
esperança do
povo, fazer com
que o povo

entenda que ele é o
governo e esse

governo,
representante do
povo, tem que ser

fiscalizado
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