
Nassa cidadania é capenga

Como você vê a preocupação da Alemg
em promover a participação social?

A postura da Alemg é inovadora e interessan-

te. A organização de ciclos de debates cumpre

um papel importantíssimo do Legislativo que, pra-

ticamente, o Brasilnão cumpria: o de dialogar com

a sociedade. As leis não são feitas pelo Legislativo?

Ele só pode legislar ouvindo e assimilando o que

o povo tem a dizer. Porém, nossos políticos, in-

dividualmente, ainda adotam prática muito elitista

e manipuladora da sociedade. Mas que hoje há

uma transparência maior, há. Quando os debates

são transmitidos ao vivo pela televisão, há um

controle maior da população sobre o Poder e

isso é parte da utopia que queremos construir.

Não existe democracia sólida sem Legislativo

sólido.

A globalização e o neoliberalismo (palavras

que se desgastaram tanto que viraram clichês) ex-

pressam um movimento extremamente individu-

alista que tem predominado no mundo ocidental

- atomizado e fragmentado. Esse movimento

corrói os valores de solidariedade, da fraternidade

e da igualdade, pregados na Revolução Francesa.

Se olharmos para o mundo em que vivemos, ve-

remos que nem igualdadede oportunidade existe;

não escutamosmaisa palavrafratemidade, e a liber-

dade é um engodo. Temos uma crise de valores

profunda. O homem tornou-se um solitário.

Quais as causas da crise de valores?
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Qual é o papel dos movimentos sociais
nessa conjuntura?

Elesnão têm conseguido se reproduzir numa

prática cotidiana de manifestação da cidadania (veja

coluna). A história ensina, por outro lado, muitos

caminhos para a organização da sociedade. A úni-

ca maneira de o homem se salvar é pelo

voluntarismo; do contrário, ele se acomoda. Se

não existe esperança e fé no futuro, não há como

o mundo se transformar. As revoluções foram

movidas pela idéia de utopia e de construção de

futuro aliada à ação voluntária de líderes e de or-

ganizações. As pessoas devem criar núcleos de

solidariedade locais, como nas igrejas e escolas,

pois a única solução é o homem construir uma

sociedade onde se sinta apoiado mutuamente. É
fundamental que os governos adotem políticas

públicas olhando para o país e para o povo - e

não para o exterior. Na definição do salário míni-

mo, por exemplo, houve uma priorização do que

o FMI preconizava.

Nesse contexto, em que fase está a cida-
dania no Brasil?

O Brasil está longe de ter cidadania plena, que

significacapacidadede participaçãonavida dacomu-

nidade e da nação. Nossa cidadaniaé capenga, pois

há uma curta tradição de organização da sociedade

civil, dificultadapelo Estadoautoritário. Parater cida-

dãos, o Paísprecisade soberania nacional, o que só

ocorreu quase dois séculos e meio após a chegada

dos portugueses. Mesmo assim, parte significativa

da populaçãoera escrava,sem cidadaniaalguma,pois

não tinha sequer liberdade de vender a própria força

de trabalho. A República é marcada por períodos

autoritários e hoje - quando vivemos uma conjun-

tura formalmente democrática - ainda falta um lon-

go caminho até que a população tenha acesso a

direitos sociais.O direito à saúde (direito social ple-

no), por exemplo, é direito à vida (direito civil pri-

mordial). Quantos não tiveram essedireito violado?

A palavra comemorar é complicada, pois re-

mete a uma data positiva. Só podemos comemo-

rar os 500 anos porque, com a chegada dos por-

tugueses, os indígenas foram integrados à história
mundial. Entretanto, isso foi à custa de ocupação

violenta, com o extermínio da população,

aculturação e violência religiosa. Os índios, que

eram cerca de cinco milhões, caíram para 200

mil. A colonização portuguesa não foi de povoa-

mento e sim de Violentíssima exploração de ri-

quezas. Não se criou a base de uma sociedade

civil forte e isso tudo marcou nossa história. Ao

invés de comemorarmos, devemos refietir so-

bre esse processo.

Qual a importância de comemorar os
500 anos?

MOVIMENTOS SOCIAIS
kJ/ongoda históna, houve diversos
rnovimentosimportantes no País, de
acordocom Lucílta de Almeida
Neves.A InconfidênCia Mineira foi
ummovimentopolítico,masteve
carátersocial,pois propunha o fim da
escravidão.Nolmpério, as
CiJmpanhasabolicionistas foram
destaque.Na República, os
rnovimentossempreestiveramà
lrentedasreivindicações populares,
comonaRepúblic:a Velha(sindicatos
foramincentivados pelo anarquismo e
peloPartJdoComunista)e entre
/945 e 1964 (com as ligas
CiJmponesas,a Umão Nacional dos
Estudantes e os movimentos
progressistas da Igreja Católica). Após
ogolpede 1964, elesforam, no
entanto,profundamente repnrmdose,
em 1978, voltaram a aparecer-
comasgrevesdoABC as
reivindicaçõesde trabalhadores da
classemédia e das mulheres, o

l'1ovimento das Donas de Casa e a
atuaçãoda Ordem dosAdvogados do
Brasile da AssoCiação Brastleira de
Imprensa. Eles perderam um pouco
dasua força. segundo LUCl7iaNeves,
espeCialmente depois da eleição de
FemandoCollor. Hoje, naopimão
dela.nãose proliferam movimentos
SOCiaisno Brasil, mas têm destaque
asONGs, os movimentosde
mulherese,pnncipalmente.odos
Sem- Terra(MST)

A abordagemcrítica que a Alemg imprimiu às comemoraoês
dos 500 anos do descobrimento (?) do País foi enfatiza
Ciclode Debates "Repensando o Brasil 500 anosdlfPg~~'r

quando estudiosos e representB~,~~{
de entidades questionaram o.se~~f~~
das comemorações oficiais; I:'!/;~~~~~
Neves, professora de Histó[i~?~,.~~
Mestrado em Ciências SociaiSUa

PUC, uma das expositoras, mgsfra
ao Parceria por que não há motivos

para festejar. Fala t~'7:~~?JJ~ff
construção da cidadania, do' .....ez
dos movimentos sociais e dá

solidariedade do mundôa u
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