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SECRETARIA

DIRETOR-GERAL DAlMIR DEJESUS
SECRETÁRIO-GERAL PAULO R. NAVARROVIEIRA

Declaração Universal dos Direitos do Homem está comple-
tando 50 anos em dezembro. Em seu artigo 1Q

, o documento
define que todos os homens nascem livres e iguais em digni-
dade e direitos. São dotados de razão e consciência e devem
agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade.

Meio século depois, esse e os outros 29 artigos da declaração ainda re-
presentam, aos olhos do mundo, situações ideais- e longe de serem atin-
gidas. Palavras como igualdade, dignidade e direitos surgem como re-
presentações de um futuro distante.
Apesar disso, nesses 50 anos, pode-se contabilizar avanços quanto à
implementação dos direitos do homem e do cidadão. O Brasil, na sua
história mais recente, tem notícias boas para contar. A aprovação do
Programa Nacional de Direitos Humanos, em maio de 1996, é prova
disso, além da implementação de medidas propostas no documento. Entre
elas, a tipificação do crime de tortura, o julgamento dos policiais milita-
res também pela justiça comum e a universalização da gratuidade da
certidão de nascimento e óbito.
Em Minas Gerais, o movimento em defesa dos direitos humanos colhe
hoje os dividendos de um longo trabalho. Um exemplo foi o Seminário
Legislativo "DireitosHumanos e Cidadania ",promovido pela Assembléia
em conjunto com várias entidades da sociedade civil e do poder público.
Realizado em agosto deste ano, o seminário lançou as basespara o Pro-
grama Estadual de Direitos Humanos.
Esta edição da Revista do Legislativo apresenta uma síntese do semi-
nário, o resumo do relatóriofinal e as palestras do secretário nacional
de Direitos Humanos, José Gregori, e do ex-ministro da Administração
Interna de Portugal Alberto Costa. Costa foi um dos articuladores do
processo de desmilitarização da polícia e de reforma do sistema de segu-
rança pública naquele país.
Na entrevista, a palavra é de José Roberto Gonçalves de Resende, titular
da recém-criada Ouvidoria de Polícia, que é a concretização de de-
mandas antigas das entidades de defesa dos direitos humanos e da cida-
dania. O professor José Murilo de Carvalho Neto, da UFRJ,mostra que,
por outro lado, a constrnção da cidadania no Brasil ainda não se com-
pletou, apesar das conquistas.
A questão do emprego na Região Metropolitana de Belo Horizonte é
outro assunto da revista. Antonio Braz de Oliveira e Silva, Raimundo de
Sousa Leal Filho e Nícia Raies Moreira de Souza, todos da Fundação
João Pinheiro, são autores do artigo, que traz números estatísticos inédi-
tos referentes ao emprego, tomando como parâmetro o tamanho da
empresa. O trabalho e afalta dele têm sido objeto de debate também das
entidades de defesa dos direitos humanos. Cresce a consciência de que
sem emprego não existe cidadania de fato, nem igualdade de direitos.
Essa consciência tem sido disseminada por toda a sociedade, cuja
mobilização foi fator essencial para as mudanças que hoje aplaudimos.
Que são poucas se comparadas ao que ainda é preciso fazer.

DEPurADOS

ROMEUQUEIROZ
ClEUBERCARNEIRO
FRANCISCORAMAlHO
GERAlDOREZENDE
ELMo BRAZ
Ivo JoS£
MARCElOGONÇAlVES
DiLZONMElO
MARIAOÚVIA

PRESIDENTE
lO-VICE-PRESIDENTE
2"'VICE-PRESIDENTE
3"'VICE-PRESIDENTE

l"'SECRETÁR10
2"'SECRETÁRIO
3"'SECRETÁRIO
4"'SECRETÁRIO
5"-SECRETÁRIO

Endereço
Rua Rodrigues Caldas, 30 - Sala 7
CEP 30190-921 - TeI: (031 )290-7800
Fax: (031) 290-7811 - BH - MG

• revista do legislativo
Publicação da Assembléia Legislativa do Estado
de Minas Gerais. Conselho Editorial: José
Geraldo Prado (Diretor de Informação e
Comunicação), Myriam Costa de Oliveira
(Responsável pela Área de Projetos
Institucionais), Luiz Antônio R. Freitas
(Responsável pela Área de Comunicação Social),
Patrícia Duarte (Coordenadora de Jornalismo),
Itália Fausta Grisolia (Coordenadora de
Comunicação Visual). Editor Responsável: Luiz
Antônio R. Freitas - SJPMG - 4.345. Editores
Executivos: Francisco de Morais Mendes e
Lúcio Pérez. Revisão: Izabela Moreira e
Margareth Magalhães. Arte: Mauro Lúcio de
Paula. Impressão/acabamento: Gerência de
Reprografia e Transportes: Lenilson Vieira de
Souza (Coordenador) Gilberto M. Machado e
Júlio R. Chaves.

http://www.almg.gov.br


4 REVISTA DO LEGISLATIVO4 jul-set/98

CIDADANIA

Minas lança as bases para uma
política de direitos humanos

Fabiana Oliveira

Jornalista da Alemg

Estado e sociedade civil
organizada reuniram-se
em seminário legislativo

para produzir o
documento que é ponto de

partida do futuro
Programa Estadual de
Direitos Humanos, um

conjunto de metas que, se
implementadas, podem

dar novo rumo à questão
em Minas Gerais

M
obilização social e
vontade política.
A conjugação
desses dois fato-
res está prestes a

viabilizar um Programa Estadual de
Direitos Humanos para Minas Ge-
rais. Mais do que um conjunto de
normas relativas à defesa e à pro-
moção dos direitos humanos no Es-
tado, o futuro programa é a
concretização de várias demandas
sociais nessa área e também um



5REVISTA DO LEGISLATIVOjul-set/98

MINAS LANÇA AS BASES PARA UMA POLÍTICA DE DIREITOS HUMANOS

compromisso do poder público de
colocar em prática o que estará, em
breve, no papel. Pouco mais de dois
anos após o lançamento do Progra-
ma Nacional de Direitos Humanos,
Minas Gerais poderá se tornar o se-
gundo Estado da Federação a ter um
documento como esse. São Paulo
foi o primeiro a lançar um progra-
ma. As propostas da sociedade ci-
vil organizada e das diversas insti-
tuições foram amplamente discuti-
das em um seminário promovido,
em agosto, pela Assembléia
Legislativa. Dele resultou um docu-
mento com mais de 500 propostas,
referendado por mais de 900 pes-
soas representando cerca de 200
entidades.

O documento final do seminário
foi encaminhado à Comissão de Di-
reitos Humanos da Assembléia e vai
subsidiar a elaboração de um proje-
to de lei contendo o Programa Esta-
dual de Direitos Humanos. Seu con-
teúdo engloba desde questões rela-
cionadas com a população negra,
portadores de deficiência, homos-
sexuais e transexuais, até temas re-
ferentes à prostituição infantil, ido-
sos, criança e adolescente, povos
indígenas, usuários de drogas, saú-
de e trabalho escravo. Entre as pro-
postas mais polêmicas do documen-
to do seminário legislativo � base
para o projeto de lei �, destacam-
se a desmilitarização e a unificação
das polícias, bem como a criação
de uma perícia oficial autônoma no
Estado e a extinção da Justiça Mili-
tar. Caberá à Secretaria Adjunta de
Direitos Humanos da Secretaria de
Estado da Justiça e de Direitos Hu-
manos implementar o futuro pro-
grama.

O seminário legislativo signifi-
cou ainda o fechamento de um ci-
clo de iniciativas da Assembléia, em
parceria com a sociedade civil, em
prol da criação de um documento
como esse para Minas Gerais. Em
maio de 1997, um ciclo de debates
foi promovido para avaliar o pri-

meiro ano de vigência do Programa
Nacional de Direitos Humanos. Nes-
se encontro, foram apresentados
relatórios das audiências públicas
realizadas pela Comissão de Direi-
tos e Garantias Fundamentais da
Assembléia com o mesmo objetivo.
Tanto as audiências quanto o ciclo
de debates revelaram-se ainda opor-
tunidades para traçar as bases do
seminário realizado este ano, em
cuja abertura esteve presente o go-
vernador do Estado, Eduardo
Azeredo.

O primeiro dos quatro dias de
discussões � 17 a 20 de agosto �
teve início com a palestra do secre-
tário nacional dos Direitos Huma-
nos, José Gregori, que fez uma ava-
liação dos dois anos de vigência do
programa nacional. Entre as medi-
das implementadas pelo governo
federal, o secretário citou o julga-
mento do policial criminoso também
pela justiça comum � e não apenas,
de forma corporativa, segundo ele,
pelos tribunais militares, como ocor-
ria até então.

O debatedor da noite de abertu-
ra, deputado federal Nilmário
Miranda (PT), que já foi presidente
da Comissão de Direitos Humanos

da Câmara dos Deputados, lembrou
que o programa é, de certa forma,
declaratório, uma vez que não obri-
ga o governo federal nem os esta-
duais a implementar as ações pre-
vistas no documento. �Isso não im-
pediu avanços como a tipificação
do crime de tortura, entre outras
medidas implementadas. Mas o fato
é que há um abismo entre o que o
plano prevê e a realidade concreta,
sobretudo quando falamos de orça-
mento da União. O trabalho da Se-
cretaria Nacional de Direitos Huma-
nos precisa se traduzir também em
recursos orçamentários�, destacou.

Nilmário Miranda defendeu ain-
da que não é possível separar os
direitos civis e políticos dos direi-
tos econômicos, sociais e culturais.
Na opinião do parlamentar, é muito
difícil trabalhar a questão dos direi-
tos humanos no País sem mencio-
nar o desemprego � vinculado ao
crescimento da violência �, a fome
e a exclusão de várias parcelas da
população do sistema público de
saúde, bem como da educação. �Por
mais que celebremos os avanços dos
direitos civis e políticos, já não se
aceita mais no mundo inteiro essa
desvinculação�, enfatizou. O primei-
ro dia de debates foi coordenado
pelo deputado João Leite (PSDB),
presidente da Comissão de Direitos
Humanos da Assembléia, e a aber-
tura foi feita pelo corregedor do
Legislativo mineiro, deputado
Ermano Batista (PL).

No segundo e no terceiro dias
do seminário, sete grupos de traba-
lho discutiram os diversos temas e
produziram relatórios parciais que,
levados à plenária final, resultaram
na aprovação do documento final.
Antes disso, expositores fizeram
conferências sobre a universalização
dos direitos civis e o direito à inclu-
são social; o papel do Estado e da
sociedade civil na formulação e na
execução das políticas sociais; e a
atuação da segurança pública na
implementação dos direitos huma-

José Gregori fez uma avaliação dos

dois anos do programa Nacional

de Direitos Humanos
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nos. O ex-ministro da Administra-
ção Interna de Portugal Alberto Cos-
ta, que deu início ao processo de
reforma e de desmilitarização da
polícia naquele país, também parti-
cipou do seminário e relatou a ex-
periência vivenciada pelos portu-
gueses. Os parlamentares que co-
ordenaram as atividades do semi-
nário foram João Batista de Olivei-
ra (PDT), Ivo José (PT), Tarcísio
Henriques (PSDB)  e Durval Ânge-
lo (PT). O deputado Ivair Nogueira
(PDT) coordenou a plenária final, e
o encerramento do evento ficou a
cargo do presidente da Assembléia,
deputado Romeu Queiroz (PSDB).

Exclusão � Uma das questões abor-
dadas pelos expositores foi a ne-
cessidade de que os cidadãos se-
jam também responsáveis pela pro-
moção e defesa dos direitos huma-
nos � e não somente os governos.
�A democracia precisa ser pratica-
da não somente pelo voto, mas pela
vigilância constante e permanente.
Temos de ser cidadãos co-respon-
sáveis. Os direitos humanos que
queremos só vão existir se admitir-
mos que eles implicam responsabi-
lidade�, destacou o diretor do Insti-
tuto Brasileiro de Análises Sociais e
Econômicas (Ibase), Cândido
Grzybowski, referindo-se à impor-
tância da interação e da participa-
ção dos cidadãos na elaboração de
políticas públicas baseadas em di-
reitos humanos.

Diretor do Instituto desde 1990,
Cândido Grzybowsbi citou o traba-
lho do órgão para, a partir dele,
analisar três aspectos da questão: os
direitos humanos como um olhar
crítico sobre a realidade de exclu-
são social; os direitos humanos como
referência da economia e da estru-
tura social vigente; e os direitos
humanos como prática cultural de
mudança e forma de qualificar e
compreender as relações humanas.

Se a possibilidade de univer-
salizar esses direitos, independen-

temente de fronteiras, nunca este-
ve tão grande como agora, devido
à globalização, por outro lado, nun-
ca tantas pessoas tiveram negados
esses direitos. De acordo com
Grzybowski, as estruturas econômi-
cas e sociais de poder no mundo
globalizado estão marcadas pela
exclusão. �As famosas forças eco-
nômicas do mercado são extrema-
mente criativas, no sentido de criar
novas estruturas sociais e relações
e de fazer progredir a humanidade.
Fazem, entretanto, progredir também
a exclusão. O mercado obedece à
lei do mais forte e só funciona com
a regulação democrática, que garan-
te a igualdade de direitos entre os
cidadãos�, opinou.

Segundo o professor, para fazer e
praticar a democracia, antes de mais
nada é necessário um aprendizado
dos direitos humanos. �Precisamos de
grandes campanhas cívicas, de auto-
educação, de conscientização. A par-
ticipação cidadã é condição de uma
política mais avançada nesse setor�,
destacou. Esse caminho ainda está
sendo construído no Brasil. Apesar
dos avanços na área de direitos
humanos e da crescente mobi-

lização, a sociedade revela-se me-
nos solidária.

Na opinião do superintendente
de Pesquisa e Pós-Graduação da
Escola de Governo da Fundação
João Pinheiro, Flávio Saliba Cunha,
isso pode ser explicado porque vi-
vemos em uma sociedade capitalis-
ta que não se realizou plenamente,
ao contrário dos países do Primeiro
Mundo, e que se mostra excludente.
�Quando você tem emprego para
apenas uma parcela e somente ela
está envolvida no processo de tra-
balho, a solidariedade é frouxa, por-
que implica interdependência en-
tre os indivíduos, entre os seus pa-
péis sociais e suas funções�, opi-
nou. Na passagem de uma socieda-
de tradicional para uma sociedade
moderna, perderam-se os valores
fundados na autoridade e no
paternalismo, mas, na opinião dele,
não conseguimos nos inserir total-
mente �na solidariedade orgânica,
dentro da divisão do trabalho, que
efetivamente regula a convivência
civilizada dentro das sociedades
modernas�.

Nessa situação de transição, des-
taca-se um traço cultural fundamen-
tal no Brasil, que é o famoso �jeiti-
nho�. �Ao invés de resolver os pro-
blemas universalmente, contratual-
mente, como deve ser na socieda-
de moderna, recorre-se ao
paternalismo, ao parentesco, à soli-
dariedade mecânica. As regras da
modernidade estão ali, mas não te-
mos muita necessidade de usá-las,
se podemos recorrer à família, à
consangüinidade, às regras tradicio-
nais. É isso que produz essa ambi-
güidade na sociedade brasileira�,
destacou.

Na opinião do professor, a luta
pela inclusão econômica ainda cons-
titui o elemento fundamental den-
tro da nossa sociedade, a fim de
que possamos estender a todos os
direitos políticos, sociais e civis.
Vivemos em uma sociedade
excludente, pois muitos ainda não

 Cândido Grzybowsbi: estruturas

econômicas e sociais de poder no

mundo globalizado estão marcadas

pela exclusão
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têm, segundo Saliba Cunha, o direi-
to básico da cidadania civil: o direi-
to ao trabalho. �É fundamental que
todos estejam integrados ao proces-
so de trabalho, pois assim teremos
uma cidadania civil completa, re-
donda e bem-acabada. Os direitos
políticos e sociais, ou direitos hu-
manos, vão depender da qualidade
da cidadania civil�, completou.

A defesa dos direitos humanos e
do direito de identidade e cidada-
nia constam também de um docu-
mento que será entregue à Organi-
zação das Nações Unidas (ONU) em
dezembro, quando a Declaração
Universal dos Direitos Humanos
completará 50 anos. O documento
�Declaração de Direitos Humanos a
partir de uma perspectiva de gêne-
ro�, elaborado durante os últimos
cinco anos por mulheres da Améri-
ca Latina e do Caribe, propõe uma
nova carta universal de direitos,
�mais atual, mais abrangente, mais
democrática do que a declaração
universal, elaborada há meio sécu-
lo, quando o mundo e as relações
sociais eram completamente dife-
rentes�, destacou outra expositora
do seminário legislativo, Sílvia
Pimentel, coordenadora do Comitê
Latino-Americano e do Caribe para
a Defesa dos Direitos da Mulher
(Cladem), organização que reúne 17
países.

O documento tem 17 artigos e é
dividido em cinco tópicos: direitos
de identidade e cidadania; direito à
paz e a uma vida livre de violên-
cia; direitos sexuais e reprodutivos;
direito ao desenvolvimento; e di-
reitos ambientais. Entre esses tópi-
cos, merece destaque a questão da
violência contra a mulher e as cri-
anças. De acordo com Sílvia
Pimentel, além da agressão física,
existem ainda a violência psicoló-
gica e a sexual �barbaramente co-
metida contra crianças e, na maio-
ria das vezes, dentro de casa, por
um parente próximo ou pessoa co-
nhecida�, afirmou.

Polícias � Além da violência do-
méstica, foi abordada no seminário
a questão da violência como traço
historicamente marcante das insti-
tuições policiais brasileiras. Esse
assunto foi discutido durante o de-
bate sobre o papel da segurança
pública na implementação dos di-
reitos humanos, que contou com a
participação do ouvidor de Polícia
do Estado de São Paulo, Benedito
Domingos Mariano; do diretor do
Centro de Estudos e Pesquisas da
Escola de Magistratura do Estado do
Rio de Janeiro, Ruy Gomes Chaves;
e do coordenador do Grupo de Es-
tudos sobre Criminalidade e Con-
trole Social da Fundação João Pi-
nheiro, Luís Flávio Sapori.

A desmilitarização e a unifica-
ção das polícias, o controle externo
do Judiciário e a criação de
ouvidorias para fiscalizar a atuação
das corporações foram alguns temas
abordados no debate que se seguiu
às conferências. A necessidade de
instituir uma política de segurança
pública e delinear seu papel na
implementação dos direitos huma-
nos foi enfatizada por Ruy Gomes
Chaves. Segundo ele, não há incom-

patibilidade entre polícia e demo-
cracia e entre polícia e direitos hu-
manos, mas sim uma dificuldade em
compreender essas idéias. Isto por-
que estamos saindo de uma história
recente de autoritarismo, quando o
papel da polícia distanciou-se da
defesa da sociedade e passou mais
à defesa do Estado. �Na medida em
que o Estado não foi a expressão
da vontade política de seus cida-
dãos, a polícia também não expres-
sou a vontade daqueles a quem se
dirigia�, opinou.

O processo de transição do Es-
tado autoritário para o democrático
completou-se juridicamente, mas
não socialmente e, por isso, ainda
é preciso suplantar ressentimentos
em relação à polícia. Para Ruy Go-
mes Chaves, falta aprender que a
base da autoridade não é mais o
autoritarismo � mas a legitimidade,
fruto da credibilidade. Isso vale tan-
to para a sociedade quanto para as
instituições. �É fundamental consi-
derar que a polícia do cidadão tem
antes que ser uma polícia de cida-
dãos. Se a violência e a crimi-
nalidade atingem hoje todas as pes-
soas e instituições, elas não devem
ser tratadas exclusivamente como
questão de polícia. A segurança
pública é dever do Estado e direito
e responsabilidade do conjunto da
sociedade. A conscientização de to-
dos sobre esses papéis é, portanto,
fundamental, porque as formas tra-
dicionais de enfrentar o problema
da violação dos direitos humanos
têm falhado universalmente�, afir-
mou.

Ruy Gomes Chaves enfatizou
ainda a necessidade de instituir uma
doutrina de segurança pública que
consolide princípios; crie uma
metodologia de planejamento em
que os programas tenham uma
destinação orçamentária; e deixe
claro que a segurança pública é
questão essencial à concretização
dos direitos humanos e da cidada-
nia. Nessa visão sistêmica, é preci-

Flávio Saliba Cunha: acesso ao trabalho é

ponto de partida para fazer valer os

demais direitos

MINAS LANÇA AS BASES PARA UMA POLÍTICA DE DIREITOS HUMANOS

FOTO
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so também analisar o papel do le-
gislador na produção de leis justas
e claras, que estabeleçam novos cri-
térios para as penas privativas da
liberdade e que ampliem a aplica-
ção das penas alternativas. Outros
papéis a considerar, segundo Ruy
Gomes Chaves,  são os da magis-
tratura, do Ministério Público e da
Defensoria Pública.

Para o pesquisador Luís Flávio
Sapori, da Fundação João Pinheiro,
a atuação do Judiciário, do Ministé-
rio Público e da Defensoria Pública
constitui um dos principais desafios
à implementação dos direitos hu-
manos no País, pois nesse segmen-
to está um grande foco de inefici-
ência e de ineficácia do sistema.
Apesar disso, o pesquisador não
acredita que a proposta de controle
externo do Judiciário seja uma so-
lução para o problema. �Isso seria
um equívoco e até um retrocesso.
Como é possível ter uma instância
representativa da sociedade civil
que, de cima do Judiciário, vai de-
cidir se o juiz julgou de maneira
correta ou incorreta?�, indagou. Um
controle administrativo, de proces-
sos, de indisciplina e de privilé-
gios, na opinião de Sapori, seria,
por outro lado, uma medida benéfi-
ca. Esta proposta foi, inclusive, apro-
vada na plenária final do seminário
legislativo, sob a forma de uma
Ouvidoria de Justiça, que fiscaliza-
ria a atuação de todos os segmen-
tos ligados à área.

Para o pesquisador, a tão criticada
lentidão da Justiça precisa ser
relativizada. Segundo ele, um certo
grau de morosidade é intrínseco à
Justiça moderna, pois há uma série
de mecanismos formais para garan-
tir o direito de cidadão à pessoa
acusada de cometer crimes. Em
contrapartida, ressaltou, o período
entre a ocorrência do fato crimino-
so e a sentença promulgada pelo
juiz � o processamento penal � é
�indesejável e um fator que agride
os direitos humanos�. �Nosso pro-

cesso penal é muito burocratizado
e cartorial e pouco oralizado. Ou
seja, herança de um modelo de jus-
tiça colonial que impregnou a justi-
ça criminal brasileira�. Uma alterna-
tiva a esse modelo burocratizado,
para ele, é o fortalecimento dos
Juizados Especiais Criminais. Esses
Juizados envolvem a apresentação
do caso criminal diretamente ao juiz
e aproximam a Justiça da popula-
ção e do trabalho policial.

Ouvidoria � A polícia é outra insti-
tuição que precisa passar por
reformulações e se modernizar,
aproximando-se da sociedade e aju-
dando no trabalho de imple-
mentação dos direitos humanos. A
fiscalização dos atos das
corporações é componente essen-
cial nesse processo e sua importân-
cia foi destacada no seminário. Uma
das iniciativas que têm dado certo
é a da Ouvidoria de Polícia do Esta-
do de São Paulo. O ouvidor, Bene-
dito Domingos Mariano, defendeu,
no evento, que sociedade civil e
polícia cheguem a um novo mode-
lo � o de uma polícia que investiga
para prender e não o inverso, como
ocorria no regime autoritário.

A Ouvidoria foi criada por de-
creto do governador, em janeiro de
1995, e implantada em novembro
daquele ano, com a função de ou-
vir as reclamações e as denúncias
da população de São Paulo contra
policiais. Segundo o ouvidor, em
1996, primeiro ano de atuação da
Ouvidoria, as principais reclamações
referiam-se a problemas estruturais
das polícias civil e militar: pediam
a intensificação das investigações da
polícia civil no problema do
narcotráfico e o aumento de poli-
ciamento. No segundo ano, após as
denúncias de violência na Favela
Naval, em São Paulo � quando poli-
ciais militares espancavam morado-
res durante as rondas noturnas e uma
dessas pessoas acabou morrendo,
depois de levar um tiro �, o perfil
das reclamações mudou, passando
a abordar os abusos de autoridade.
�Isso demonstra que a população
quer a polícia na rua, mas que esta
apure os fatos dentro da legalidade
e não que cometa atos mais
delituosos do que os que deveria
investigar�, comentou.

O ouvidor destacou, ainda, ou-
tras contribuições do órgão, como a
revisão completa do regulamento
interno da polícia militar. Segundo
ele, o novo regulamento altera o
conceito das transgressões cometi-
das. Atualmente, ressaltou, 80% das
infrações disciplinares são classifi-
cadas como as cometidas pelos po-
liciais dentro do quartel. O novo
regulamento inverte esse princípio
e classifica as principais transgres-
sões, como as cometidas contra a
população, no exercício da ativida-
de-fim do policial. Retira, também,
cerca de 40 transgressões definidas
durante o período ditatorial, como
a obrigatoriedade de que o policial
pedisse autorização ao superior
quando quisesse se casar. Benedito
Mariano contou, ainda, que a
Ouvidoria tornou-se um canal para
que os próprios policiais denun-
ciassem abusos de autoridade co-

Benedito Domingos Mariano defende

que o fim da violência policial depende

de mudanças na estrutura
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metidos internamente. Outra contri-
buição para mudar o regulamento
foi a alteração no perfil do treina-
mento de tiro dos policiais, que pas-
sam a ganhar mais pontos se atingi-
rem partes não letais do corpo, como
braços e pernas. De 1990 a junho
de 1998, 5,4 mil civis foram mortos
por policiais e 111 policiais morre-
ram em confronto com a crimi-
nalidade, em São Paulo. �É preciso
mudar a visão de que polícia efici-
ente é polícia violenta�, res-
saltou.

Essa atividade fiscalizadora tam-
bém estará sendo exercida em Mi-
nas Gerais. Em agosto deste ano,
foi nomeado o ouvidor de Polícia
do Estado, o advogado José Roberto
Gonçalves de Resende, empossado
no dia 8 de setembro. Ele foi indi-
cado, por unanimidade, pelo Con-
selho Estadual de Direitos Huma-
nos para ocupar o cargo, conforme
determinava a Lei 12.622, de 1997,
que criou a Ouvidoria de Polícia,
originária de projeto do deputado
Durval Ângelo (PT). Sua assessoria,
formada por um delegado, um ofi-
cial da PM, um procurador, um as-
sistente social e um jornalista, está
sendo escolhida em comum acordo
com os titulares das secretarias de
Estado. Entre as atribuições de
Rezende, estão: apurar atos de
corrupção, improbidade, malversa-
ção da coisa pública por servidores
ligados às polícias militar ou civil e
propor medidas punitivas ou sanea-
doras.

Muitos críticos das polícias e al-
guns de seus integrantes acreditam
ainda que a desmilitarização e a
unificação das corporações seria um
ponto de partida para resolver ques-
tões como essas. Outros, no entan-
to, acreditam que a fusão só servi-
ria para somar os problemas. O re-
presentante da polícia militar em um
dos grupos de trabalho do seminá-
rio legislativo, tenente-coronel Se-
vero Augusto, declarou-se contrá-
rio à unificação. �A grande maioria

dos países tem várias polícias, como
a municipal, a estadual, a federal e
a de trânsito. O caminho nesses
países tem sido a descentralização.
Se a polícia for unificada aqui, se-
rão apenas potencializadas as ca-
rências hoje existentes�, opinou.
Para ele, o problema da segurança
pública só será resolvido com uma
política específica, que envolva os
diversos órgãos do Estado e o siste-
ma de defesa social.

Contrário também à desmi-
litarização da polícia e à extinção
da Justiça Militar, Severo Augusto
afirmou que a violência institu-
cionalizada nas corporações não está
obrigatoriamente relacionada com o
caráter militar da polícia. �Hoje a
capacitação dos profissionais é vol-
tada para a proteção e o socorro.
Somente 3% do currículo de forma-
ção são de natureza militar�, expli-
cou. Severo Augusto defendeu a
criação da Ouvidoria de Justiça para
fiscalizar as ações relacionadas com
a atividade judiciária, mas criticou a
proposta de extinção da Justiça Mi-
litar. �Se cometem crimes dolosos
contra a vida, como um homicídio,
os policiais são julgados pela justi-
ça comum. Na Justiça Militar, são
analisados os ilícitos penais de me-
nor ofensa, como prevaricação�,
afirma.

O representante da Comissão
Pastoral de Direitos Humanos da
Arquidiocese de Belo Horizonte,
William Santos, que participou do
mesmo grupo de trabalho, defen-
deu, por outro lado, a  reforma das
corporações. �A unificação das po-
lícias interessa à cidadania. Hoje
existe conflito de competências. A
polícia civil, que teria a função ju-
diciária (investigação e perícia), está
voltada para a manutenção e a guar-
da dos presos. Com a fusão, a es-
trutura poderia ser enxugada, e o
pessoal poderia ser mais bem apro-
veitado�, opinou. Santos defendeu,
ainda, a extinção da Justiça Militar,
por considerá-la um privilégio.

�Quem julga os militares são seus
pares, o que não é justo�, destacou.

Na opinião do ouvidor do Esta-
do de São Paulo, Benedito Domin-
gos Mariano, temos que caminhar
para construir no Brasil uma única
polícia de caráter civil, revendo os
problemas existentes nas duas
corporações e aproveitando o que
há de positivo nelas. A disciplina e
a hierarquia, por exemplo, não são,
para ele, privilégios das instituições
militares, mas das instituições sóli-
das e democráticas. Prova disso é a
polícia montada do Canadá, atual-
mente símbolo da polícia comuni-
tária e de caráter civil. Já a violên-
cia, tratada muitas vezes como caso
isolado, é, para ele, uma conse-
qüência da estrutura � que precisa
ser reformulada. �Se as forças mili-
tares são treinadas para combater o
inimigo, vão tratar o civil desta for-
ma caso passem a exercer uma fun-
ção civil�, exemplificou.

Discussões como essas não se
esgotam em um seminário legis-
lativo. Mas a experiência demo-
crática demonstra que, nos fóruns,
com a participação da sociedade
civil organizada e do poder pú-
blico, muitas vezes são �amarra-
das� propostas que acabam se re-
velando diretrizes para ações de
governo e referência para a po-
pulação lutar por seus direitos.
Prova disso foi o Programa Nacio-
nal de Direitos Humanos, que ago-
ra começa a se ramificar para os
demais Estados da Federação. Em
Minas Gerais, já foi dado o pri-
meiro grande passo para atingir
esse objetivo.

Participaram da cobertura do Semi-

nário Legislativo �Direitos Huma-

nos e Cidadania� os jornalistas

Cristiane Pereira, Eustáquio Mar-

ques,  Fabíola Farage e Leonardo

Coutinho (estagiário)
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CIDADANIA

Direitos Humanos: produto de
uma longa luta da humanidade
O secretário José Gregori destaca os avanços do País no campo da cidadania e mostra o
que a Secretaria Nacional dos Direitos Humanos, criada há um ano, tem procurado fazer
para transformar em realidade as intenções do Plano Nacional de Direitos Humanos

José Gregori

Secretário nacional dos Direitos

Humanos

A
pequena semente plan-
tada há dois anos, quan-
do elaboramos o Pro-
grama Nacional de Di-
reitos Humanos, frutifi-

cou e hoje, pelas dimensões do Se-
minário Legislativo sobre Direitos Hu-
manos, estamos quase em face de
uma Constituinte, considerando o nú-
mero de organizações e pessoas que
se inscreveram no evento e a gama
variadíssima de profissões, atividades
e raças presentes. Tudo isso vai dar
legitimidade ao Programa Estadual de
Direitos Humanos que está sendo fei-
to em Minas Gerais.

Pelo menos na minha contabilida-
de, ele não deixa de ser um filho dileto
do Programa Nacional de Direitos Hu-
manos, que surgiu não porque os ou-
tros governos não tivessem tido preo-
cupação com o assunto, mas porque é
a primeira vez que está acontecendo
no Brasil, em nível federal, uma preo-
cupação continuada e orgânica. O Pro-
grama Nacional de Direitos Humanos é
a vontade do governo federal mescla-
da com as reivindicações e as colabora-
ções dadas em vários Estados, em reu-
niões que legitimaram a proposta.

Direitos humanos é um dos as-
suntos mais importantes neste final
de século. É a única forma de poder-
mos definir a criatura humana, de dis-
tingui-la de um vegetal ou de uma
pedra bruta, conferindo-lhe uma dig-
nidade fundamental, que se concre-
tiza com a atribuição de um núcleo
mínimo de direitos que nenhum go-
verno nem ninguém pode negar. É o
coroamento de uma luta da humani-
dade que, de certa maneira, enraíza-
se no Iluminismo que precedeu a
Revolução Francesa, consolida-se na
Revolução Americana, enraíza-se, do
ponto de vista social, na Revolução
Mexicana e, finalmente, ganha um
contorno mais apuradamente orgâni-
co na Constituição de Weimar, na Ale-
manha, que precedeu a Guerra de 1939.

O  Muro de  Berlim destruiu uma
série de certezas ideológicas que a
humanidade tinha. A meu ver, sobrou
essa âncora poderosa dos direitos
humanos. Um dos marcos importan-
tes em defesa desses direitos foi a
constituição, recentemente, pela pri-
meira vez na história da humanida-
de, do Tribunal Universal Penal,
para, especificamente, processar e

O texto a seguir é um resumo da

palestra e do debate da noite de

abertura do Seminário Legislativo

�Direitos Humanos e Cidadania�
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punir os fazedores de guerra. Nes-

se ato inédito, o mundo se reuniu

em torno de uma mesa para pu-

nir a guerra, quando a regra geral

era se reunir a fim de estabelecer

regras para a guerra.

Portanto, não era admissível

que o governo brasileiro não op-

tasse também por ter uma políti-

ca de direitos humanos, dando mais
consistência e organicidade a esse
grande ideal humanitário. Quando o
Programa Nacional de Direitos Hu-
manos nasceu, era um repertório de
boas intenções, metas para serem
cumpridas em curto, médio e longo
prazos. O que a Secretaria Nacional
dos Direitos Humanos, criada há um
ano, tem procurado fazer é tornar rea-
lidade o que está colocado no papel.
Existem poucas tarefas comparáveis
a essa de lutar para que haja, cada
vez mais, consciência pelos direitos
humanos e, sobretudo, respeito. Nes-
se sentido, o governo não pode abrir
mão da sua missão e da sua respon-
sabilidade indelegável de tomar as
iniciativas, mas, para se obter resul-
tados, é preciso que toda a socieda-
de civil colabore. Exemplo disso é
que a Secretaria Nacional dos Direi-
tos Humanos tem assinado vários
convênios e recebido o apoio e a co-

periência-piloto há alguns meses.

Em Brasília, 2 mil pessoas estão

sendo beneficiadas. Se a expe-

riência der certo, vamos expan-

di-la nos próximos anos.

Outra medida do Programa

Nacional de Direitos Humanos já

implementada foi a criação de um

grupo interministerial para valo-

rizar a população negra, cujos pro-
blemas têm sido varridos há décadas
para debaixo do tapete. Existe uma
moléstia que ocorre com grande in-
cidência nas pessoas dessa raça, a
anemia falciforme, mas o Ministério
da Saúde nunca se preocupou em
ter uma política de saúde especializa-
da na doença. Foi o grupo
interministerial que levantou essa
questão.

Também em benefício da popu-
lação negra foi tomada uma decisão
que parece simples, mas é impor-
tantíssima. Não se sabia no País
quantas pessoas dessa raça morriam
e isso tinha conseqüências do ponto
de vista da avaliação da saúde. A
partir de agora, no registro de morte,
vai constar a cor do indivíduo, desde
que o informante diga se é branco,
negro, etc.

Outra medida foi a assinatura de
um convênio com o Ministério do

laboração de um sem-número de

entidades, por todo o Brasil.

Há um repertório de ações

implementadas para a concre-

tização dos direitos humanos no

País, entre elas o julgamento de

policiais militares pela justiça

comum. Antes, quando um mili-

tar matava um civil, era julgado

pela Justiça Militar, em um processo
corporativo e não democrático. Não
havia, no entanto, justificativa para es-
ses policiais serem julgados por seus
companheiros de farda quando co-
metiam crimes graves, como o assas-
sinato, pois todas as demais pessoas
eram submetidas à justiça comum.

Uma experiência importante que
começa a ser desenvolvida é o ser-
viço civil voluntário, oferecido aos
jovens que, a cada ano, são dispen-
sados do serviço militar obrigatório,
pelo fato de as Forças Armadas não
terem condições de absorvê-los. Es-
ses jovens têm a possibilidade de,
voluntariamente, participar de um
programa de nove meses, receben-
do ajuda de custo e aprendendo con-
teúdos como cidadania, direitos hu-
manos, qualificação profissional, es-
porte, ritmo e expressão corporal. No
Rio de Janeiro, 4 mil jovens de am-
bos os sexos participam dessa ex-

DIREITOS HUMANOS: PRODUTO DE UMA LONGA LUTA DA HUMANIDADE
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Trabalho para beneficiar milhares de
pessoas negras em treinamentos,
com recursos do Fundo de Amparo
ao Trabalhador (FAT). Na qualifica-
ção profissional que o Ministério
fazia com recursos desse Fundo,
nunca ninguém imaginou que po-
deria haver necessidade de atender
ao requisito cor, baseando-se no fato
de que todos são iguais. Não havia,
então, um cuidado maior com aque-
les que, talvez por uma questão de
falta de oportunidade, estavam me-
nos preparados para receber um
determinado tipo de treinamento.
Agora várias pessoas serão benefi-
ciadas.

O novo Código Nacional de
Trânsito só foi elaborado porque era
um item do Programa Nacional dos
Direitos Humanos. Mas, nas discus-
sões que precederam o seu lança-
mento, foi ressaltado que o código
tinha que ser mais um produto e
exigência da cidadania e menos uma
questão de polícia ou de engenha-
ria urbana. Em 1995, ano de elabo-
ração do programa, 36 mil pessoas
tinham morrido no Brasil, em aci-
dentes de trânsito. No nosso país, o
trânsito é um problema de direitos
humanos, pois é um dos maiores
fabricantes de violência.

O Programa Nacional de Direi-
tos Humanos também estabeleceu
que o registro civil, porta de entra-
da para a cidadania, deveria ser gra-
tuito para todas as pessoas. Elabo-
ramos uma lei nesse sentido, mas
ainda estamos lutando para fazer
com que ela seja cumprida. Con-
versamos com os representantes dos
cartórios durante um ano, pois eles
alegavam que, se o registro civil
fosse gratuito, morreriam de fome.
Solicitamos, então, a lista dos cartó-
rios que só fazem registros civis e
não prestam nenhum outro tipo de
serviço. Esperamos durante um ano
e a lista não apareceu.

Chegamos a imaginar um siste-
ma, com a aprovação dos represen-
tantes dos cartórios, onde haveria

uma certa quotização. Os cartórios
que ganhavam muito com outros
serviços transfeririam parte da re-
ceita para os que tivessem sua re-
ceita diminuída. Em um primeiro
momento, eles aceitaram. Depois,
não. De maneira que a conduta

negocial dos cartórios com o secre-
tário nacional dos Direitos Huma-
nos foi, para ser gentil, absoluta-
mente imprópria.

Como o acordo não foi possí-
vel, aprovamos a lei que determi-
nava a gratuidade da certidão de
registro civil para todas as pes-
soas e que tem sido cumprida por
muitos estabelecimentos. Outros
estão plei teando na Just iça a
inconstitucionalidade da lei. Como
existem algumas medidas judi-
ciais considerando a lei incons-
titucional, vamos recorrer a uma
medida técnica, que é a ação di-
reta de constitucionalidade, para
uniformizar o julgamento nacional

sobre a matéria. O Supremo Tribu-
nal Federal, por meio de um voto
do ministro Nelson Jobim, já se pro-
nunciou, preliminarmente, pela
constitucionalidade da lei. Não é,
ainda, um julgamento definitivo.

Não posso deixar de reconhecer
que, infelizmente, o Brasil apresenta
uma taxa muito grande de desres-
peito aos direitos humanos e com-
parece nas estatísticas mundiais �
mesmo que precárias � como um
dos países mais violentos do mun-
do. Ainda estamos muito longe de
atingir a meta que desejamos para
modificar a realidade brasileira. Mas
seria extremamente injusto negar
que iniciamos essa caminhada.

Acredito também que a cons-
cientização das pessoas se dá não
só pela mídia, embora ela seja ne-
cessária, mas também por outros
meios. Exemplo disso é a nossa luta
para que, em todo exame vestibu-
lar que se vá realizar em 1999, haja
uma pergunta sobre direitos huma-
nos. Isso vai fazer com que a imen-
sa massa de estudantes tenha de
conhecer e procurar saber sobre o
assunto. Os programas estaduais de
direitos humanos são, por outro
lado, seguidos pelos municipais, e
várias prefeituras estão solicitando
modelos para, a partir deles, elabo-
rar seus próprios documentos. Acre-
dito que essa rede é, algumas ve-
zes, mais eficiente do que apenas
uma campanha na mídia. A mídia é
necessária, mas deve ser acompa-
nhada por esse trabalho de �formi-
guinha�, de contágio, que um deve
passar ao outro.

Agora, com a proximidade das
comemorações dos 50 anos da De-
claração Universal dos Direitos Hu-
manos, devemos aproveitar todas as
possibilidades  de difundir esses 30
artigos, que são de uma clareza
enorme. Assim, acredito que, ao lado
da mídia, essa conscientização vai-
se massificar aos poucos. É preciso
que tenhamos essa preocupação, e
a estamos tendo.

O novo Código

Nacional de Trânsito

só foi elaborado

porque era um item

do Programa

Nacional dos

Direitos Humanos, e

o trânsito é um

problema de direitos

humanos, pois é um

dos maiores

fabricantes de

violência
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CIDADANIA

Polícia perto do cidadão foi a
base da reforma em Portugal
Foi necessário um trabalho longo e paciente com a polícia de Portugal, na transição de
um modelo dominado por militares treinados para a guerra para um modelo sob o
comando de civis preocupados com o envolvimento amistoso da polícia com as comunidades

Alberto Costa
Ex-ministro da Administração

Interna de Portugal e secretário-
geral do Partido Socialista

Português

C
omo tantos outros paí-
ses, Portugal herdou da
história um modelo po-
licial complexo, com
diferentes forças de se-

gurança. Uma força policia os gran-
des centros urbanos: é a polícia de
segurança pública. Outra força po-
licia as áreas e as estradas: é a Guar-
da Nacional Republicana. A investi-
gação dos crimes particularmente
graves é atribuição da polícia judi-
ciária. Outra ocupa-se de matéria
referente às fronteiras e aos estran-
geiros: é o Serviço de Estrangeiros
e Fronteiras. Outra ocupa-se da
fronteira marítima e do domínio
público junto ao mar: é a polícia
marítima.

Esse é um modelo particularmen-
te complexo, que cria problemas de
coordenação e articulação, os quais
pude perceber ao longo da experi-
ência como ministro da Administra-
ção Interna e enquanto membro do
Conselho de Ministros da União Eu-
ropéia. Nos encontros do Conselho,
pude notar a dificuldade dos minis-
tros do Sul da Europa, com mode-
los policiais muito complicados em

comparação aos dos colegas nórdi-
cos, que, de uma forma geral, têm
uma única polícia e, portanto, cum-
prem com mais facilidade os impe-
rativos de racionalidade, articulação
e eficácia, que, naturalmente, de-
vem presidir o funcionamento de
qualquer estrutura policial.

Para contornar as dificuldades de
comunicação, seja em matéria in-
formativa, seja em matéria
operacional, criamos em Portugal
um gabinete de coordenação da se-
gurança, órgão presidido pelo mi-
nistro da Administração Interna,
composto de responsáveis por to-
dos os serviços e forças de segu-
rança e que procura justamente im-
primir uma direção unitária a todo
o trabalho, de forma que os objeti-
vos e as políticas não divirjam, dan-
do uma idéia incoerente de preo-
cupação das autoridades represen-
tativas do eleitorado.

Portugal tem, felizmente, um
perfil de criminalidade relativamen-
te baixo tanto no quadro europeu
quanto em comparação com outros
Estados não europeus. A tradição é
de uma longa preponderância do
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As

�superesquadras�

eram grupos de

agentes policiais

que não tinham

qualquer relação

permanente

específica com os

territórios, com os

quarteirões e com

as áreas onde

eram chamados a

intervir

crime contra o patrimônio sobre os
crimes contra as pessoas, que ocu-
pam uma importância diminuta em
Portugal. São necessários dois me-
ses para que Portugal atinja o nú-
mero de homicídios que uma cida-
de como São Paulo alcança num
domingo. Esse é o perfil da
criminalidade portuguesa.

Mas, ao longo das últimas déca-
das, Portugal conheceu um fenôme-
no que marcou a história da política
de segurança pública no país. Esse
fenômeno foi a ligação do consu-
mo e do tráfico de drogas com a
expansão da pequena e média
criminalidades, muitas vezes dirigida
contra pessoas e não apenas contra
o patrimônio. Os furtos, roubos e
assaltos a pessoas e a estabeleci-
mentos começaram a se expandir
com o processo de crescimento do
consumo e do tráfico de drogas. E a
essa onda de pequena e média
criminalidades associou-se uma
aflitiva preocupação na opinião pú-
blica, porque essa criminalidade,
embora não sendo a mais grave de
todas, era extraordinariamente incô-
moda para o cotidiano dos cidadãos,
não apenas de uma camada restrita
da sociedade, mas, muito em parti-
cular, dos trabalhadores e da classe
média. As vítimas desses crimes já
não se identificam, como no passa-
do, com uma camada restrita da
população.

Tradicionalmente, são as forças
da direita que dão mais ênfase à
lógica de combate ao crime. É co-
nhecida a preocupação com a lei e
com a ordem, o que identifica certo
tipo de postura política: �law and
order� é uma terminologia anglo-
saxônica que corre o mundo nesses
dias de globalização. No entanto,
também as forças de esquerda, não
só na Europa como em outros paí-
ses, começaram a adotar outra pos-
tura em relação ao crime.

A esquerda, anteriormente, tinha
do crime, e nomeadamente em re-
lação ao crime contra o patrimônio,

numa espécie de concessão a
Rodrigues Bosques, idéias de que
o crime seria uma expropriação sel-
vagem pela qual os pobres, os
deserdados, arrancariam uma parte
do patrimônio ilicitamente concen-
trado nas mãos dos mais ricos. Na-

turalmente, essa concessão simplista
é ultrapassada quando as pessoas e
os estudiosos têm de reparar que,
empiricamente, milhares de traba-
lhadores e de pessoas da classe
média são atingidos pelo crime,
pelos assaltos, roubos e furtos. Isso,
é claro, cria uma outra visão e colo-
ca as forças de esquerda diante da
necessidade de travar batalha polí-
tica contra a criminalidade.

Esse fenômeno ocorreu em vá-
rios países da Europa e não apenas
nos anglo-saxônicos, onde atingiu
extremos particularmente graves.
Enquanto no Brasil discute-se a re-
dução da imputabilidade penal de
18 para 16 anos, países europeus

discutem a redução para 12 ou 8
anos.

Em muitas nações, como em Por-
tugal, a questão do crime inculcou-
se como uma questão da agenda
pública, da agenda política, e pas-
sou a ser incontornável, porque mi-
lhares de pessoas, sobretudo nas
grandes cidades, passaram a ter con-
tato diário com o crime, como víti-
mas. A experiência da vitimização
deixava de ser uma pura criação
imaginária, uma expressão de inse-
gurança subjetiva e individual, e
passava a inscrever-se no cotidiano
de muitas pessoas que não podiam
ser desprezadas como seres huma-
nos, como cidadãos e como agen-
tes políticos.

Num primeiro momento, a res-
posta dada a essa irrupção da ques-
tão criminal na cena pública foi uma
estratégia ditada por um conjunto
de matrizes militares, de que fala-
rei a seguir. A estratégia foi con-
centrar as forças policiais nas gran-
des cidades num número restrito de
encorporamentos, de �superesqua-
dras�, como também se dizia, e, a
partir deles, fazer incursões, mis-
sões de penetração a território onde
ocorriam os problemas. Tratava-se
de grupos de agentes policiais que
não tinham qualquer relação per-
manente específica com os territó-
rios, com os quarteirões e com as
áreas onde eram chamados a in-
tervir.

Essa política foi vulgarizada em
Portugal como a política das
superesquadras, e a linguagem ofi-
cial do governo da época era a das
divisões concentradas, para ficarmos
com a visão popular e a visão ofi-
cial. Essa política fracassou. Fracas-
sou nos índices criminais que não
baixaram; fracassou no espírito das
pessoas que não se sentiram mais
seguras. Ao contrário, com o desa-
parecimento das antigas pequenas
esquadras que existiam em alguns
bairros, as pessoas sentiram que a
proteção policial tinha fugido. E, às
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vezes, para bem longe. A vitória
do Partido Socialista em 1995, por
uma maioria quase que absoluta,
43%, significou uma mudança
governativa. Mudança que acarre-
tou um conjunto de invenções, um
conjunto de medidas de moderni-
zação do setor policial, do setor da
segurança pública. Ninguém desco-
nhece que a segurança está condi-
cionada por muitas outras áreas,
como a educação, o emprego, o
urbanismo e tantos outros domínios
que têm a ver com a qualidade de
vida dos cidadãos.

Mas tratemos de algo que é es-
pecífico de quem tem a responsa-
bilidade numa área mais estrita da
segurança que tenha a ver com o
setor policial. Procuraria resumir
sempre numa palavra ou duas as
dimensões principais desse proces-
so de inovação. A primeira palavra
desse processo é desmilitarização.
Tínhamos em Portugal uma polícia
de segurança pública que, embora
tendo nascido historicamente no
século passado como uma polícia
civil, era chefiada por um general
do Exército desde o golpe de 26
de maio de 1928. Portanto, durante
70 anos, o Exército regia essa
corporação com uma lógica militar,
com o apoio do Estado Maior, com-
posto de oficiais superiores, prove-
nientes também do Exército, com
uma lógica de comando idêntica,
análoga àquela que presidia a
estruturação das forças militares.
Além disso, todos os generais e ofi-
ciais superiores do exército portu-
guês tiveram, infelizmente, uma
experiência de guerra na África,
uma experiência de guerra
antiguerrilha, de antimovimentos
nacionalistas, que não só fez com
que eles tivessem uma concessão
teórica acerca da guerra e da arte
militar, como fez com que todos ti-
vessem uma experiência prática e
psicológica muito intensa da guerra
e de seus imperativos. E esta cir-
cunstância fez com que se transfe-

rissem também para a polícia as
categorias mentais próprias da dou-
trina militar.

Invariavelmente, as doutrinas
sobre a ação, as operações e as re-
presentações vão a outra parte, co-
nhecida na arte militar como um ini-

migo. Eram essas concessões, essa
visão do inimigo, que se aplicavam
mais ou menos explicitamente em
algumas situações e, implicitamen-
te, em outras, no relacionamento
com os suspeitos, que muitas vezes
são cidadãos inocentes e outras ve-
zes não. O direito funda-se na pre-
sunção da inocência, mas, em situ-
ações que suscitassem alguma dú-
vida ou alguma suspeição, os cida-
dãos eram, em geral, processados a
partir de uma mentalidade, um qua-
dro de processo militar de situações,
falando como os militares costumam
falar.

Entendemos, naquela altura, de
acertar Portugal pela hora dos paí-

ses da União Européia, países anglo-
saxônicos, e, portanto, em um pri-
meiro momento, acabar com esse
anacronismo derivado da ditadura
militar. Em um segundo momento,
facilitar � por circunstância da Re-
volução dos Cravos, pois foi um
golpe militar que desencadeou o
processo revolucionário em Portu-
gal � a permanência do agente mi-
litar. Isso fez com que as posições
militares se mantivessem, e foi pre-
ciso esperar 22 ou 23 anos, depois
de 25 de abril (a que se refere a
canção de Chico Buarque de
Holanda). Foi preciso esperar mais
de duas décadas para que a legisla-
ção acabasse com o exclusivo mili-
tar de governo e com o comando
da polícia de segurança pública,
para que fosse exonerado o último
general do Exército português que
mandou na polícia de segurança
pública.

Essa dimensão está encerrada na
vida pública portuguesa. Não have-
rá retorno no quadro democrático
de Portugal. Nenhum dos partidos
do Parlamento português se ergueu
contra essa iniciativa, que encon-
trou grande resistência em outros
países. Naturalmente, o modelo de
comando geral que era assegurado
por um oficial do Exército transita
para um modelo de direção nacio-
nal que nos faz adotar os modelos
que existem na França, Itália,
Espanha e em outros países e que
é o de uma organização crucial, não
tendo à frente um comandante, mas
sim um diretor nacional.

A segunda palavra que escolhe-
ria para resumir esse conjunto de
mudanças é a palavra �proximida-
de�. A proximidade ganhou na Eu-
ropa uma grande afinidade com o
processo de construção da União
Européia. Com a criação de pode-
res supranacionais, atingiu-se
generalizadamente, nos vários paí-
ses, a consciência de que é preciso
trabalhar e decidir tão perto dos ci-
dadãos o quanto possível. Se as or-
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ganizações públicas situam os ní-
veis de decisão do trabalho muito
longe dos cidadãos, elas são menos
eficazes, menos prestigiadas e sus-
citam menos confiança dos cida-
dãos.

Daí a idéia de proximidade. Pro-
ximidade dos cidadãos, proximida-
de dos seus problemas, proximida-
de das suas áreas de residência e
de trabalho, dos seus meios de trans-
porte cotidianos. Essa lógica de re-
gressar para próximo do cidadão
está hoje despertada na consciên-
cia européia.

E nós quisemos também que a
lógica da posição da polícia fosse
completamente diferente da lógica
da superesquadra e da concentra-
ção. Então, fizemos um movimento
inverso, quer na estruturação das
unidades das instalações, quer na
própria lógica do policiamento. Ao
invés das superesquadras, optou-se
por uma política das pequenas es-
quadras de bairros, com contingen-
tes limitados, uma arquitetura nova
e aberta para o exterior e muito vi-
dro, para que o cidadão possa ver
o que se passa lá dentro e lá de
dentro possa perceber o que se
passa lá fora. Clareza e transparên-
cia. Não foram criadas nas áreas
residenciais das pessoas de maior
poder econômico, foram criadas nas
zonas onde as classes trabalhadora
e média sentem cotidianamente o
problema do crime. Simultaneamen-
te, com essa filosofia de implanta-
ção de pequenas esquadras, preco-
nizamos uma lógica de conhecimen-
to e relacionamento cada vez mais
íntimo com os habitantes das áreas
policiadas. Quer dizer, ao contrário
da lógica das superesquadras, um
grupo de polícia passa a atuar na-
quele bairro, naquele meio de trans-
porte, naquela área, para desenvol-
ver uma relação de proximidade e
de conhecimento em torno dos pro-
blemas ali existentes.

Esta linha foi cumprida gradual-
mente, porque a construção de es-

quadras leva tempo e é dispendiosa.
No Porto e em Lisboa, há numero-
sas esquadras em bairros populares
que documentam isso. Em alguns,
são quadras bem bonitas, construídas
por arquitetos, com muito gosto,
dando ênfase a essa idéia de trans-

parência e à clareza. Uma segunda
idéia é a de proximidade, policia-
mento de proximidade. A terceira
está relacionada com a formação.
Durante décadas, os governos ne-
gligenciaram a formação dos agen-
tes policiais. Sobre os ombros des-
ses policiais, recaem muitas expec-
tativas e exigências, cada vez mais
aprofundadas. Porém, o investimen-
to público nessa matéria era escas-
so e eles não tinham uma prepara-
ção profissional específica. Já esta-
vam há muitos anos nos nossos ser-
viços. O grau de investimento era
elevado, mas os policiais ainda não
tinham se beneficiado com essa for-
mação específica. Cerca da metade

do efetivo policial tinha apenas qua-
tro anos de escolaridade, ao passo
que hoje estamos requerendo, no
mínimo, nove anos. A média das
admissões preenche o requisito dos
12 anos de escolaridade para as ca-
tegorias de base das organizações
policiais.

Tínhamos um problema: como
levar uma nova mentalidade, novos
conhecimentos, uma nova prepara-
ção às pessoas que se encontravam
dispersas por mais de mil locais. Há
mais de mil postos e quadras em
Portugal. Para poder trazer de novo
às escolas todo esse conjunto, su-
perior a 50 mil elementos, ainda que
por pouco tempo, precisávamos de
mais de quatro ou cinco anos. E era
preciso levar imediatamente uma
mensagem de novidade, de abertu-
ra e de modernização. Concebemos
um programa de formação contínua
contido num conjunto de vi-
deocassete com vários módulos,
acompanhado por monitores. Esse
programa foi assistido por centenas
de pessoas em todos os pontos do
país. Ensinaram e discutiram com
agentes policiais, sendo que, sim-
bolicamente, o primeiro módulo in-
cluído nesse programa de formação
contínua � e é com satisfação que
digo isso neste seminário � foi �di-
reitos fundamentais.� Simultanea-
mente, o Conselho de Ministros criou
um grupo com personalidades in-
dependentes para avaliar todo o
processo de formação nas escolas
de polícia. Todos os sistemas de trei-
no eram providenciados pelo con-
junto das forças e serviços de segu-
rança, sugerindo inovações e modi-
ficações, que foram sendo intro-
duzidas aos poucos. Tentaram até
corrigir algumas situações curiosas.
É o caso, por exemplo, de uma das
grandes escolas que tinham as mes-
mas exigências físicas, formulando
provas atléticas para homens e mu-
lheres. Isso fazia com que o núme-
ro de mulheres fosse muito mais
reduzido que o de homens.
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Uma das conseqüências dessa
averiguação exaustiva foi corrigir tal
deficiência, estimulando a entrada
de mulheres. Para isso, foi incluída
uma disciplina no sentido de apoiá-
las. Neste momento, está também
em processo de reforma a antiga
Escola Superior de Polícia, que irá
evoluir para um instituto superior
de administração interna, voltado
para todas as forças policiais e não
apenas para uma específica. A idéia
é, portanto, ultrapassar aquela situa-
ção em que cada organização, de
uma forma corporativa, forma seus
elementos. Desde que entram para
a escola, são incorporados se obti-
verem êxito e, na mesma lógica, é
criada uma perspectiva mais vasta,
fazendo com que, no mesmo insti-
tuto, elementos que se destinam às
várias forças e a serviços de segu-
rança possam aprender. A forma-
ção profissional foi, portanto, uma
das grandes apostas que estiveram
presentes no processo português.
Devo dizer que, no meio desse pro-
cesso, encontrei ocasionalmente um
grande publicitário brasileiro, que
me disse: �Você fala de um assunto
que nem imaginava existir. Nunca
soube que era preciso formar os
agentes da polícia�. Isso, de certa
maneira, funcionou em Portugal,
porque a formação da polícia não
estava na agenda pública. Hoje, tor-
nou-se uma questão central do fato
político. Quando há problemas, não
está em jogo somente a responsa-
bilidade individual, mas também o
treino recebido. Houve, por exem-
plo, uma cena difícil, envolvendo o
uso incorreto do bastão quando a
polícia entrava numa fábrica. De-
pois de uma grande confrontação
com o general que comandava a
polícia, foi determinado um proces-
so disciplinar. No final desse pro-
cesso, apurou-se que os elementos
que haviam usado o bastão daquela
maneira o fizeram não por culpa
ou desforra, como alguém havia dito
no Parlamento português, mas por-

que haviam sido ensinados a bater
daquela maneira. Portanto, a solu-
ção foi arquivar o processo e alte-
rar as regras de ensino que haviam
conduzido àquela forma de lidar
com as pessoas.

Outra idéia fundamental da re-

forma é a transparência. Existia uma
atmosfera de suspeição e desconfi-
ança em torno dos procedimentos
policiais. Muitas pessoas apresen-
tavam queixas de espancamento,
havia casos graves e casos de mor-
te, embora menos freqüentes que
em outros países. E, teoricamente,
havia a abertura dos inquéritos po-
liciais, que não chegavam a qual-
quer espécie de sanção ou divulga-
ção pública dos resultados. Isso le-
vou-nos a pensar que, como condi-
ção exclusiva do poder disciplinar,
encaminhar esses processos aos
chefes policiais era insuficiente e
não gerava um clima de confiança
entre os cidadãos e a polícia. Para

restaurar essa confiança, foi indis-
pensável criar uma grande inspe-
ção geral da administração interna,
fora do corpo de qualquer estrutura
policial, cuja cúpula era composta
de magistrados de grande reputa-
ção no país e de inspetores recru-
tados por sua alta competência em
todas as forças policiais e na Inspe-
ção Geral de Finanças, para poder
fazer estruturamento de matéria eco-
nômica, um Corpo altamente quali-
ficado, dirigido por esse conjunto
de magistrados que inquirem, ave-
riguam, sindicam, processam e têm
possibilidade de levar até o fim a
propositura de sanções. Isso foi
acompanhado da regra de que a
conclusão de qualquer inquérito
passa a ser conhecida pela opinião
pública, no máximo, 45 dias a con-
tar do início do processo, quando
está na inspeção geral da objeção
interna. E esta circunstância, pela
averiguação cuidadosa das queixas,
possibilitou o seu rápido exame,
gerando uma situação relativamen-
te nova, com maior apuro do pro-
cedimento por parte da polícia e
de maior confiança por parte dos
cidadãos. Em 1997, houve uma di-
minuição de 50% das queixas apre-
sentadas contra a polícia. E muito
importante, esta inspeção geral per-
mitiu que, em muitos casos de quei-
xas imaginárias, os policiais fossem
ilibados, enquanto que, no passa-
do, processos arquivados deixavam
no público desconfiança sobre a
profundidade e a isenção da averi-
guação. Quando a Inspeção Geral
da Administração Interna conclui que
não se provou, que é arquivado, que
não houve culpa, o público fica sa-
bendo que a queixa do cidadão era
infundada, injusta contra o policial.

Vamos a outra questão: a do po-
liciamento por objetivos. Normal-
mente, a ação policial é voltada para
o infrator e essa é a relação mais
estudada, esquematizada. Preocupa-
mos também com as vítimas, cida-
dãos e cidadãs de todas as classes
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sociais que passaram a ter conheci-
mento do crime. Então, criamos um
programa para as escolas, sendo
este especialmente voltado à pro-
teção de crianças e jovens, com efe-
tivos, viaturas e meios de comuni-
cação próprios, que possibilita um
diálogo com as crianças de maneira
a tornar a imagem da polícia mais
atraente e a fomentar laços que,
naturalmente, tenderão a durar ao
longo da vida desses jovens e des-
sas crianças. Além desse programa
denominado �Escola Segura�, cria-
mos um para os idosos, que, em
Portugal, são uma das camadas que
se sentem, pelo menos subjetiva-
mente, mais inseguras, porque são
também vitimas de práticas crimi-
nais. Uma última idéia muda a or-
ganização da polícia em Portugal. É
a idéia de participação. Partimos do
princípio de que só é possível mo-
dernizar estruturas estabelecendo
interlocução com aqueles que tra-
balham na própria instituição, que
conhecem os seus problemas, es-
tando organizados em associações
que naturalmente selecionam as
personalidades mais representa-
tivas. Elas são fundamentais para
criar os consensos e as funções ne-
cessárias para modernizar estrutu-
ras complexas, que, naturalmente,
tendem a fechar-se sobre si própri-
as e a defender as suas identidades
cons-truídas ao longo de muitas dé-
cadas e, às vezes, séculos de inér-
cia. Por isso, propusemos à Assem-
bléia da República iniciativas
legislativas reivindicando direitos
associativos e de participação e con-
sagrando a presença das associações
representativas dos policiais em ór-
gãos como o Conselho Superior de
Polícia e no próprio Conselho de
Disciplina, para que, antes da apli-
cação de qualquer pena, os repre-
sentantes das associações profissio-
nais pudessem se pronunciar sobre
esses processos, a fim de que o
ministro, ao examinar a justiça da
pena, conhecesse o ponto de vista

assumido pelos representantes dos
policiais.

Essas foram algumas linhas bási-
cas de um processo de moderniza-
ção não acabado. Aliás, algumas
dessas iniciativas, como, por exem-
plo, a formação, só com mais tem-
po darão os seus frutos. Foi por isso
que, simultaneamente, fizemos uma
grande renovação dos efetivos hu-
manos. Há quatro ou cinco anos,
houve um período de dois anos sem
uma única entrada na polícia. Subs-
tituímos essa política por uma de
grande abertura para novos efeti-
vos, mais jovens e mais instruídos,
mais bem preparados, com mentali-
dade mais moderna. Isso é extraordi-
nariamente visível pelo público.

Nas minhas viagens por Portu-
gal, muitas pessoas me diziam que
os policiais novos eram ótimos e
que os outros eram diferentes. Isso
era decorrente da política de mo-
dernização. Mesmo os elementos
mais idosos, não querendo ser ul-
trapassados por seus novos colegas,
alinhavam-se também nesse proces-
so de modernização.

Sabemos que as experiências
nacionais não são transferíveis. Os
modelos sociais e os policiais não
são exportáveis. Mas, num mundo

globalizado, temos que aprender uns
com os outros e refletir sobre as
experiências e as dificuldades que
os outros tiveram. Acreditamos pro-
fundamente que essa reflexão é útil.
De minha parte, quando visitei vá-
rios países da Europa, conversei com
ministros do Interior, visitei escolas
e procurei aprender a partir das
experiências ali vividas. Penso que
isso foi útil para Portugal. Por isso,
creio que o ideal que podemos
manter aqui é um diálogo, bom para
Portugal, mas também bom para o
Brasil e favorável às nossas re-
lações.

Quando ministro, tive a honra de
promover a primeira das reuniões
dos responsáveis ministeriais pela
segurança dos vários países que fa-
lam a língua portuguesa. Não sou
dos que pensam que a Europa deva
ser a única direção de Portugal.
Acredito num diálogo luso-brasilei-
ro e também num diálogo no interi-
or da lusofonia, em que as moder-
nas questões de segurança sejam
também um ponto de interesse co-
mum. Oxalá esta minha modesta
reflexão sobre o que se fez em Por-
tugal possa contribuir para o pro-
gresso das relações entre os nossos
dois povos!
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Deputado João Leite - Como se dá a ins-
peção geral, qual o órgão que faz essa
inspeção no âmbito da polícia e qual a
sistemática dessa inspeção?
Alberto Costa - Até ser criada a inspe-
ção geral da administração interna, exis-
tiam apenas inspeções por serviços, com
função equivalente, dentro de cada uma
das forças e serviços de segurança. Essa
atividade era prejudicada por um conjunto
de relações internas, pela atmosfera de
proteção que o corporativismo sempre
suscita. A idéia era a de que dever-se-ia
criar uma instância externa às polícias
com um conjunto de cargos do topo, a
começar por inspetor-geral, subinspetor-
geral e diretor de serviço, a serem ocupa-
dos por magistrados de alto prestígio. A
lei não a impõe, mas prevê especialmen-
te a possibilidade de serem requisitados
ao Conselho Superior de Magistratura,
por um período de três anos. Os magis-
trados orientam um corpo de inspetores,
que são elementos com experiência poli-
cial de investigação, selecionados em fun-
ção de sua isenção e competência técni-
ca. A Inspeção Geral pode agir por ini-
ciativa dos cidadãos e da própria estru-
tura, que toma conhecimento, de forma
oficiosa, de um problema ou por iniciati-
va do ministro da Administração Interna.
A Inspeção Geral tem poderes para in-
quirir, averiguar, sindicar, acabando, no
caso dos processos disciplinares, por pro-

No regimento da
polícia de
segurança
pública de
Portugal, já

desapareceram as
conotações

militares da antiga
disciplina

12(0

-A palestra do ex-ministro da Adminisfraçao
Interna de Portugal Alberto Costa, seguiu-se
o debate aqui transcrito, coordenado pelo
2Q-secretário da Assembléia Legislativa,

deputado Ivo José

Política de segurança pública
ganhou novos contornos

por a aplicação de penas.Uma das pri-
meiras atividades da Inspeção Geral foi
verificar todos os locais do país onde havia
detidos, para onde eles eram conduzidos.
Essa missão resultou no fechamento de
mais de 20 locais sem condições de dig-
nidade para os detentos. Foi essa uma
das primeiras soluções.
Verificou-se que, apesar do Código de
Processo Penal dizer que as detenções
deveriam ser imediatamente comunicadas
à autoridade judiciária, a apresentação só
tinha de ser feita no prazo de dois dias.
Com isso, houve um longo período em
que os detidos ficavam entregues à auto-
ridade policial, com muitas dúvidas e
muitos incidentes que precisavam ser es-
clarecidos. A medida que adotamos foi
obrigar, por norma, que a entrada de um
detido na instalação policial fosse ime-
diatamente comunicada, por fax, à auto-
ridade judicial. Isso passou a ser cum-
prido.
A inspeção interna, por meio de sindi-
câncias, visitas e inspeções, está também
na origem de decisões que modernizam
o aparelho policial. Aliás, a inspeção ago-
ra tem um outro ritmo. São feitas visitas a
esquadras e postos sem aviso prévio,
como aliás também faz o provedor de Jus-
tiça. Passamos por um sistema em que
há uma visita por dia, de surpresa. Em
Portugal, não há dia em que não haja pelo
menos um inspetor daquela Casa visitan-
do um local de polícia. Portanto, é uma
experiência que cria uma relação de con-
fiança com a polícia. O cidadão sabe que,
se alguma coisa correr mal, há um órgão
independente para apurar o fato.

Deputado João Leite - Como ficou a or-
ganização da polícia em Portugal? Nas
esquadras, há um chefe de polícia? Essa
polícia é uniformizada
Alberto Costa - O regimento disciplinar
na polícia de segurança pública é um re-
gulamento extremamente parecido com o
dos funcionários públicos em geral, tan-
to que nele já desapareceram as cono-
tações militares da antiga disciplina. As
esquadras têm um responsável, um che-
fe. O sistema dos cargos e das designa-
ções está sendo revisto, porque a carrei-
ra é extremamente longa. O mais alto car-
go agora é o de superintendente-chefe,
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portanto, já não é um cargo comunitário.
Mas, como já disse, está ocorrendo neste
momento a elaboração de uma regula-
mentação orgânica mais apurada, reven-
do também a questão dos cargos. A
estratificação existente é enorme.
Há uma pluralidade de situações. E lidar
com elas requer um esforço de consen-
so, porque há comparações a fazer com
outras instituições. A antiga tradição mi-
litar faz com que alguns estratos profissio-
nais queiram manter uma hierarquização
larga. Portanto, é um processo que ain-
da está em curso. Mas já desapareceu a
nomenclatura militar.
A polícia é armada e mantém uma farda
que não se confunde com a veste militar.
Houve um debate na sociedade portugue-
sa, mas o governo defendeu que não de-
veria desarmar a polícia, face aos proble-
mas que ela enfrentava diariamente. Em
Portugal, assim como em vários países,
houve uma campanha por desarmamen-
to. Mas, em função da natureza dos pro-
blemas, dos riscos e da própria atmosfe-
ra coletiva, entendemos que não era o
momento de fazer essa alteração.

C. PM Lúcio Emílio do Espírito
Santo - Quais as principais diferenças en-
tre a polícia de segurança pública de Por-
tugal e as polícias militarizadas da Fran-
ça, Espanha e Itália? Os integrantes da
polícia de segurança pública têm algum
tipo de treinamento militar, como ordem
unida? Têm direito a greve? Podem sindi-
calizar-se?
Alberto Costa - A polícia de segurança
pública em Portugal não é uma força
militarizada. A força militarizada é a Guar-
da Nacional Republicana, que detém a
responsabilidade das áreas rurais e das
estradas. Essa é, de fato, análoga à
Gendarmerie, na França; à Guarda Civil,
na Espanha; e aos Carabinieri, na Itália.
Como as outras polícias equivalentes na
Europa, a polícia de segurança pública
subordina-se a uma lógica de direção e
tem um regulamento disciplinar equiva-
lente ao regulamento da função pública,
enquanto o Exército e a Guarda Nacio-
nal Republicana aplicam o regulamento
da disciplina militar. A polícia de segu-
rança pública era, tradicionalmente, até
por estar militarizada, objeto de algum

treino militar, o que hoje ocorre em pe-
quena escala. Essa polícia, neste momen-
to, tem associações profissionais, as quais
já têm poder de participação no Conse-
lho Superior de Polícia e no Conselho de
Disciplina. Há liberdade sindical, de as-
sociação, mas não há direito a greve, o
que levaria à interrupção de um serviço
fundamental de segurança.

Avanilson Alves de Araújo, do Departa-
mento de Defesa Técnica do Adolescen-
te - Em relação à proximidade da polícia
com a população, o senhor tem conheci-
mento da proposta de polícia comunitá-
ria? Como acha que poderia ser a partici-
pação da comunidade nesse processo ou
no que aconteceu em Portugal?
Alberto Costa - A designação de polícia
comunitária é de procedência anglo-
saxônica. Diria que essa noção tem a ver
com o ambiente especial de comunida-
des que funcionam com polícias descen-
tralizadas e onde existe uma prática mui-
to antiga de relacionamento entre as li-
deranças civis e as próprias polícias: au-
toridades municipais, dirigentes de asso-
ciações e líderes locais. A transferência
desse modelo para outros ambientes pro-
voca diversos problemas, notadamente
em relação à possibilidade de desvir-
tuação, porque não é fácil reproduzir esse
ambiente inglês noutras sociedades com
outras tradições. Daí nos mantermos agar-
rados à expressão "policiamento comu-
nitário". Antes, fomos para a idéia de pro-
ximidade, que contém, naturalmente, as-
pectos que, se forem sérios, coincidem
com os da polícia comunitária, isto é, os
bons policiais que trabalham em um bair-
ro acabam por ter uma relação de conhe-
cimento e de comunicação com as estru-
turas nele existentes. Mas essa comuni-
cação não é pervertida com proximida-
des negativas, tipo favores, pagamentos,
etc, ou outro tipo de relações que façam
com que cheguemos ao pagamento de
serviços que podem ser públicos, presta-
dos à comunidade e a todos aqueles que
carecem deles.
Hoje em dia, temos uma sociedade onde
os mais ricos estão protegidos por escol-
tas e seguranças privadas de condomí-
nios e têm seus patrimônios guardados
em contas bancárias, enquanto os traba-
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lhadores e a classe média, que não têm
essa rede de proteção, estão ameaçados
por assaltos e crimes. Isso naturalmente
não é legítimo. Não é lícito o Estado con-
dicionar a prestação de serviços de segu-
rança a pagamento.
Onde é que o diálogo com a comunida-
de e com as estruturas comunitárias pode
acontecer? Em dois níveis: o primeiro é o
dos conselhos locais de segurança públi -
ca, que já estão criados em Portugal. Con-
siste em uma estrutura em nível do mu-
nicípio, com o presidente e as autorida-
des locais ligados à segurança pública e
mais as autoridades de justiça, as asso-
ciações, as lideranças locais, etc. Os inte-
grantes desses Conselhos analisam os
problemas de segurança e dos menores,
além de hierarquizarem prioridades, fa-
zendo recomendações às estruturas poli-
ciais, no sentido de adequarem o seu tra-
balho às necessidades detectadas pelos
conselheiros. O outro nível, que está sen-
do discutido em Portugal, é a criação de
polícias municipais, como ocorre em ou-
tros países da Europa, apenas com obje-
tivos mínimos, como proteção de esco-
las, trânsito local, segurança de certos
edifícios. Isso já existe na Espanha, na
França, na Itália.

Carlos Vítor Muzzi, da Comissão de Di-
reitos Humanos da OAB - Gostaria de sa-
ber se, na Comunidade Européia e no Par-
lamento Europeu, existem recomenda-
ções aos diversos países em termos de
segurança pública e de polícia.
Alberto Costa - A declaração mais com-
pleta e elucidativa sobre essa matéria
pertence ao Conselho da Europa. É uma
declaração de 1979, sobre a polícia, que
prescreve um conjunto de regras, entre
elas a consagração dos direitos de se for-
mar associações profissionais e delas
participar. É um documento que vale a
pena estudar e, apesar da sua idade, con-
tinua a ser útil. A União Européia, por
meio dos seus órgãos, e o Parlamento
Europeu têm feito alguns pronunciamen-
tos mais precisos, mas também dignos de
estudo. Já existe alguma ação sistemática
na Europa. Com relação a organismos de
ensino, há uma associação das escolas
européias de polícia. Existe, inclusive,
uma troca sistemática de informações no

quadro de pessoal do Acordo de
Schenguen e agora no quadro da
Europol, uma unidade policial européia
que trata de matérias especialmente gra-
ves, como terrorismo, tráfico de drogas e
de armas, tráfico de seres humanos e de
menores. A Europa atua na área de troca
de informações. Todo país da Europa, por
meio do sistema Europol e do sistema
Schenguen, pode obter informações com-
pletas sobre essas matérias.
Em Portugal, certos setores receavam a
integração na União Européia, alegando
que, a partir da abertura das fronteiras, o
crime cresceria imensamente e o país per-
deria a possibilidade de controlar os cri-
minosos, as organizações, etc. Na reali-
dade, isso não se verificou. O que cres-
ceu, ao longo da última década, foi aquela
pequena, e algumas vezes média,
criminalidade não-imputável a grandes
grupos, mas ligada, sim, ao consumo e
algumas vezes ao tráfico de drogas. Por
outro lado, por meio do sistema de infor-
mação Europol, Portugal conseguiu recu-
perar viaturas roubadas em outros paí-
ses, porque as matrículas eram automati-
camente transmitidas por um sistema con-
junto de informação, que continha dados
sobre pessoas procuradas pela polícia,
documentos roubados, etc.

Anunciação das Dores Paulino de Sou-
za, da Associação de Catadores de Papel
de Belo Horizonte - A reforma policial
diminuiu os crimes nos bairros mais po-
bres de Portugal?
Alberto Costa - A trajetória do crime em
Portugal, nos últimos dois anos, registrou
um ligeiro decréscimo, que só é signifi-
cativo porque havia uma trajetória ascen-
dente nos anos anteriores. Nos bairros
mais pobres, não se verificou o agrava-
mento da situação. Mas, como disse, o
tempo decorrido da adoção dessas medi-
das ainda não é suficientemente signifi-
cativo. Neste momento, só temos a pos-
sibilidade de comparar 1997 com 1996 e
com 1995, e o balanço que se pode fazer
não suscita qualquer alarme.
Havia um grande receio em relação a es-
sas mudanças por parte dos defensores
da lei e da ordem, que diziam: retire-se o
chefe militar da frente da polícia que o
crime ergue a cabeça e vocês nunca mais
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conseguem controlá-lo; se abrir mão da
disciplina militar, o país vai entrar no
caos. Esses prenúncios não se verificaram.
Pelo contrário, os relatórios anuais de
segurança interna apresentados pelo pre-
sidente da República mostram que houve
um controle da criminalidade. Não quer
dizer, no entanto, que está erigido o paraí-
so por via dessas medidas. Isso não é ver-
dade. O que se conseguiu foi sustar o cres-
cimento criminal em alguns pontos, e, so-
bretudo, onde se fez o melhor trabalho. A
diminuição de crimes foi significativa.

Helemce de Souza, da Coordenadoria de
Direitos Humanos da Prefeitura de Belo
Horizonte - Gostaria de saber se houve
participação no acompanhamento do pro-
cesso de reforma policial por parte da so-
ciedade civil, especificamente de entida-
des de direitos humanos. Se houve, como
isso ocorreu?
Alberto Costa - As várias medidas em que
a participação se traduziu foram, de fato,
consultas e diálogos com várias associa-
ções, mas evitamos utilizar a expressão
"reforma da polícia", pelo que aprende-
mos em outros países e pelo que vimos
da reação dos profissionais de polícia. A
idéia da reforma da polícia é mal vista
pelos policiais. Ela subentende que a ins-
tituição ou as pessoas precisam ser refor-
madas. Esse é o entendimento comum, e,
portanto, reforma da polícia é uma con-
signa hostil para quem está na profissão.
Naturalmente, a maioria das pessoas en-
tende que não precisa ser reformada ou
requalificada. Para evitar esse problema,
adotamos uma expressão mais neutra, ou
seja, processo de modernização, para o
que solicitamos várias contribuições, além
da participação do Parlamento e das as-
sociações profissionais da polícia.
Houve consultas a várias organizações
sobre essa matéria, inclusive à mais
prestigiada organização de direitos huma-
nos portuguesa, que é o "Fórum Justiça e
Liberdade", e à Ordem dos Advogados.
Esse processo criou em cada passo con-
dição para realizá-lo pacientemente. Por
exemplo, somente um ano depois da apro-
vação da lei que retirou os generais do
comando das polícias, foram criadas as
condições para se exonerar o último ge-
neral e nomear um civil. Tudo isso foi

muito "suado" porque as resistências eram
múltiplas, imensas, vinham do regime
corporativo, da direita política, do regi-
me militar, e, por isso, foi um processo
lento, no qual essas organizações intervi-
eram em vários momentos.

José Augusto, do Sindicato dos Trabalha-
dores do Ensino (Sind-Ute) - A
Corregedoria de Polícia é subordinada à
própria polícia ou a uma secretaria inde-
pendente ou autônoma?
Alberto Costa - A Corregedoria de Polí-
cia do Estado de Minas Gerais corres-
ponde, em Portugal, a uma inspeção in-
terna da polícia. Portanto, é uma depen-
dência, uma inspetoria da própria polí-
cia. Cada uma das polícias tem, em Por-
tugal, uma inspeção. A inspeção geral está
fora de todas as forças policiais e servi-
ços de segurança e tem, acima dela, ape-
nas o ministro. Há uma ligação direta com
o ministro, mas ela goza legalmente da
autonomia técnica e de independência
para a condução dos procedimentos. O
ministro só intervém no momento final,
concordando ou discordando, se houver
razões para isso, e tornando público o
resultado desse processo.

Major PM Eduardo Mendes de Souza -
Existe, no modelo português, o inquérito
policial, no qual depoimentos de teste-
munhas, declarações de agentes são for-
malizados pela própria polícia, ou o tra-
balho de investigação é realizado tendo
à frente o chamado juiz de instrução?
Alberto Costa - Em Portugal, a direção
do inquérito pertence ao Ministério Pú-
blico, havendo, portanto, o lugar do pro-
curador da República ou procurador-ge-
ral adjunto. Essa experiência do juiz de
instrução foi experimentada em Portugal
e abandonada porque não atendeu em
matéria de seguridade, da rapidez à pro-
blemática da apuração dos crimes. Foi por
isso que o Código de Processo Penal por-
tuguês de 1988 introduziu essa solução.
O promotor público é quem dirige esse
trabalho.
O procurador da República pode delegar,
na polícia, a realização de diligências. De
qualquer maneira, no sistema português,
o interrogatório é sempre feito por um juiz.
Por isso, quando houve em Portugal um
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movimento para colocar advogados nas
quadras de polícia, a fim de assistir aos
inquiridos pela mesma, tomou-se muito
fácil esclarecer a todas as polícias que
nenhum policial tem autoridade para in-
terrogar um detento, só o juiz o interro-
ga. Com esse esclarecimento, as denún-
cias em relação aos maus-tratos decaíram
extraordinariamente. Este sistema foi
institucionalizado em 1988.

Promotor de justiça Mário Antônio
Conceição - A inspeção geral exerce
um tipo de controle interno previsto na
Constituição brasileira, que até hoje
não foi regulamentado. A criação da
inspeção geral sofreu pressões por par-
te das forças policiais? Como foram su-
peradas tais pressões?
Alberto Costa—Na verdade, a criação da
inspeção geral encontrou inicialmente
muitas resistências da parte dos chefes,
responsáveis e comandantes que deti-
nham o poder disciplinar. Eles estavam
habituados a fazer uso exclusivo do po-
der disciplinar. A inspeção geral vinha a
pôr termo a essa exclusividade.
Houve, portanto, um conjunto de resis-
tências. Como elas foram ultrapassadas?
A opinião pública ajudou, porque, a uma
certa altura, houve, em algumas quadras,
um conjunto de situações graves que exi-
giram a atuação da inspeção geral da ad-
ministração interna. Houve um ou dois
casos, de certa gravidade, quando a ins-
peção interna da instituição constatou que
as queixas contra os policiais eram
fantasiosas. Isso ajudou a mostrar que a
inspeção não era somente contra a polí-
cia, mas também útil para alguns dos seus
membros. Esse tipo de situação ajudou,
portanto, a quebrar resistências insti-
tucionais.

Major PM Eduardo Mendes de Sousa
- A polícia de segurança pública exe-
cuta a guarda externa de presídios, es-
coltas e buscas em estabelecimentos
penais?
Alberto Costa - A polícia de segurança
pública, de forma geral, está excluída
desse tipo de trabalho em estabelecimen-
tos penais, mas existe um acordo com o
Ministério da Justiça no sentido de facili-
tar, em certas circunstâncias, como nos

fins de semana e para tribunais diutumos,
escoltas para os presos que tenham de
ser apresentados. Portanto, só em situa-
ções especificas e protocoladas no Minis-
tério da Justiça, existe a participação des-
sa polícia, mas nunca no interior de esta-
belecimentos. Existe um corpo de guar-
das prisionais, que não é considerado
uma força de segurança por ter compe-
tência apenas no interior do presídio, e
que atua também nas unidades das insti-
tuições que conduzem os presos aos tri-
bunais.

Capitão PM Edson Hilário da Silva - Os
policiais de Portugal recebem adicionais
face à natureza do serviço que executam,
como, por exemplo, auxílio-periculo-
sidade ou insalubridade? Qual o nível
salarial inicial da polícia de segurança
pública?
Alberto Costa - Em Portugal, os poli-
ciais recebem um suplemento de serviço
de segurança que corresponde a 3,5% do
vencimento-base. Há outros adicionais,
computados para tarefas específicas.
Aqueles que realizam o trabalho de
patrulhamento nas ruas vão ter um outro
subsídio, que já foi aprovado. O nível
salarial da polícia de segurança pública
é de aproximadamente US$650, US$700.
É o elemento mais insatisfeito do padrão
remuneratório português. Tem sido mui-
to difícil elevar essa base, porque a gran-
de maioria dos policiais portugueses está
nas categorias mais baixas. Em outras
polícias, a remuneração inicial é mais alta
porque as exigências são maiores. É o
caso da polícia judiciária, que tem um
vencimento inicial bem acima de
Us$1.000.

Deputado Ivo José - Como funcionam
as perícias em Portugal? Elas são ligadas
à estrutura do Estado ou são autônomas?
Alberto Costa - Em Portugal, temos um
sistema público, em que o Instituto de
Medicina Legal é o mais antigo e o mais
prestigiado dos institutos. Existe também
o Instituto de Criminologia, sediado em
Coimbra. Existe um projeto para que haja
uma coexistência ainda mais ampla entre
o público e o privado, mas, atualmente,
ainda prevalecem, nas peritagens, os ins-
titutos públicos.	 •
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Documento pede criação de
Ouvidorias de Saúde e de Justiça

CIDADANIA

Propostas polêmicas, como a desmilitarização e a
unificação das polícias, e outras inéditas, como as que
tratam dos portadores de sofrimento mental � que não
constam do Programa Nacional de Direitos Humanos �
fazem parte do relatório final do seminário promovido

pela Assembléia Legislativa

C
om cerca de 600 pro
postas e elaborado por
representantes de 200
entidades mineiras, o
relatório  que contém as

conclusões do Seminário Legis-lativo
�Direitos Humanos e Cidadania� lis-
ta as ações que devem ser desenvol-
vidas tanto pelo poder público quan-
to pela sociedade, para promover e
defender os direitos humanos em
Minas Gerais. O controle social das
ações de governo é enfatizado no
documento, que vai subsidiar a ela-
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boração do Programa Estadual de Di-
reitos Humanos.

Uma das sugestões é fortalecer o
papel do Conselho Estadual dos Di-
reitos Humanos, prevendo a
destinação de recursos materiais ao
órgão, por meio da criação de um
fundo próprio. O relatório atribui ao
Conselho, formado por representan-
tes do governo e da sociedade civil,
as funções de orientar, deliberar e
assessorar a formulação e a
implementação das políticas públi-
cas para proteção e promoção dos
direitos humanos. Os recursos para
viabilizar essas ações estariam pre-
vistos em rubrica própria na lei orça-
mentária. Outra proposta do docu-
mento é garantir, no Plano Plurianual
de Ação Governamental (PPAG) e na
Lei de Diretrizes Orçamentárias
(LDO), a destinação de percentual
do orçamento de segurança pública
para implementação e execução do
programa estadual, por meio de
emenda à Constituição do Estado,
caso necessário.

As entidades que participaram do
seminário também propõem a cria-
ção de duas Ouvidorias no Estado: a
de Justiça e a de Saúde. A Ouvi-doria
de Justiça seria um órgão destinado
à fiscalização dos serviços e ativida-
des da Justiça prestados pelos Pode-
res Executivo e Judiciário e pelo Mi-
nistério Público. O ouvidor seria in-
dicado e assessorado por um Conse-
lho de Justiça, a ser formado por re-
presentantes do Executivo,
Legislativo e Judiciário, do Ministé-
rio Público, da Defensoria Pública,
de entidades da sociedade civil or-
ganizada, da OAB e dos servidores
de carreira. A Ouvidoria da Saúde
seria um órgão vinculado ao Conse-
lho Estadual dos Direitos Humanos,
para garantir a representação contra
o mau atendimento em hospitais, clí-
nicas e consultórios públicos e
conveniados.

As ações previstas no relatório são
divididas pelos segmentos a serem
beneficiados, como mulheres (ques-

tão de gênero), população negra,
pessoas com deficiência, homosse-
xuais e transexuais, prostitutas, ido-
sos, crianças e adolescentes, povos
indígenas, portadores de HIV e de
sofrimento mental e usuários de dro-
gas. A segunda parte do documento

refere-se ao papel do Estado e da
sociedade civil na formulação de
políticas sociais. O terceiro tópico
trata da segurança e da responsabili-
dade dos poderes públicos, do Mi-
nistério Público e do Judiciário na
promoção dos direitos humanos. Do
documento constam também algu-
mas moções, entre elas a de repúdio
à polícia comunitária e contra a per-
manência de invasores nas terras dos
índios Maxacali, no Norte de Minas.

No capítulo destinado aos porta-
dores de sofrimento mental, uma das
propostas é apoiar o projeto de lei
do deputado federal Paulo Delgado
(PT/MG) que trata da reforma nacio-

nal psiquiátrica, na forma original, em
tramitação no Congresso. Outra rei-
vindicação é que seja regulamenta-
da a Lei Estadual 11.802, de 1995,
que dispõe sobre a promoção da
saúde e a reintegração social do por-
tador de sofrimento psíquico, regu-
lamenta as internações invo-luntárias
e determina a implantação de ações
e serviços de saúde mental que subs-
tituem os hospitais psiquiátricos, bem
como a extinção progressiva deles.
Incluir os portadores de sofrimento
mental na pauta de discussão sobre
direitos humanos também faz parte
das sugestões.

O relatório final traz ainda um
capítulo sobre segurança, listando o
que deve ser feito para tornar mais
ágil e eficaz a atuação de segmentos
como as polícias e o Judiciário. Vári-
as propostas polêmicas foram apro-
vadas no seminário. Entre elas, a
extinção da Justiça Militar, a autono-
mia administrativa e financeira para
a perícia oficial, a desmili-tarização
da polícia e a unificação das
corporações sob o comando de um
só secretário de Estado. Uma lei or-
gânica da polícia, definindo cargos,
carreiras, remuneração, deveres, di-
reitos e regime disciplinar, também
é reivindicada. Quanto ao Tribunal
de Justiça, é enfatizada a necessida-
de de garantir recursos financeiros
para o aprimoramento dos Juizados
Especiais e o preenchimento dos
quadros funcionais por meio de con-
curso público. O documento repu-
dia, por outro lado, o controle exter-
no dos atos jurisdicionais do poder.

Quanto à educação para a cida-
dania, uma das propostas é promo-
ver campanhas de divulgação das
normas internacionais de proteção
dos direitos humanos para organiza-
ções não governamentais (Ongs),
igrejas, movimentos sociais e sindi-
cais. Introduzir noções de direitos
humanos nos currículos escolares
dos ensinos fundamental, médio e
superior é outra medida. Também é
reivindicada a criação de um Conse-
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lho Estadual de Comunicação Soci-
al, no âmbito da Secretaria da Casa
Civil e Comunicação Social, integra-
do por representantes do Conselho
Estadual de Direitos Humanos, do
Sindicato dos Jornalistas, da Asso-
ciação de Rádios e TVs Comunitári-
as, das Faculdades de Comunicação
Social do Estado, do Ministério Pú-
blico, do Juizado de Menores e de
uma entidade de classe representan-
do a comunidade. Os objetivos des-
se Conselho seriam �promover em
bases éticas a auto-regulamentação
dos diversos meios de comunicação
e coibir a veiculação de matérias que
contrariem a ética social e os princí-
pios de cidadania�. Uma das atribui-
ções do órgão seria divulgar anual-
mente a Lista Limpa da Comunica-
ção, premiando empresas e profissi-
onais do Estado que tenham contri-
buído para a causa dos direitos hu-
manos.

Entre as medidas relacionadas
com a questão de gênero, destacam-
se a criação e a implementação de
uma política estadual de creches
públicas, para garantir o acesso da
mulher ao mercado de trabalho, ao
lazer e à educação; a criação e a
manutenção, nas diferentes regiões
do Estado, de  casas-abrigo para o
acolhimento da mulher em situação
de risco de vida; e a instauração de
uma Comissão Parlamentar de Inqu-
érito (CPI) sobre a esterilização de
mulheres e sobre o número de cesa-
rianas realizadas, para avaliar o im-
pacto desta prática no Estado.
Implementar na rede pública de saú-
de o serviço de atendimento à mu-
lher nos casos de aborto previstos
em lei também é um item do docu-
mento.

O trabalho infantil é um dos pro-
blemas abordados no relatório e, para
tentar erradicá-lo, são sugeridas vá-
rias ações, entre elas a garantia, no
processo licitatório, da obrigato-
riedade de comprovação, por par-
te das empresas, da não-utilização
dessa mão-de-obra. Segundo o

documento, deverá ser criado um
programa de incentivo aos municí-
pios que instituírem mecanismos de
erradicação do trabalho infantil, por
meio de repasse de verbas e ou-
tros benefícios. Minas Gerais tem
700 mil crianças trabalhando e é
considerado o segundo Estado bra-
sileiro na prática do trabalho infan-
til. O relatório destaca, por outro
lado, que é preciso empreender
esforços, juntamente com os órgãos
competentes e a sociedade civil,
para regulamentar o artigo 224 da
Constituição Federal, a fim de cri-
ar um Conselho de Comunicação
Social, paritário e democrático, pre-
sente nos três níveis federativos,
com poderes deliberativos quanto
à avaliação crítica, do ponto de vis-
ta ético, das programações veicu-
ladas por emissoras de rádio e TV.

Os direitos dos povos indígenas

também tiveram destaque no semi-
nário, e as propostas aprovadas
enfatizaram sobretudo a educação.
Entre as deliberações, estão: dar con-
tinuidade ao programa de
implementação de escolas indígenas,
contemplando a formação escolar de
5ª a 8ª séries e do ensino médio; e
garantir a continuidade do Progra-
ma de Formação de Professores In-
dígenas. Já a população negra rei-
vindica a implementação, no Estado,
do Programa de Anemia Falciforme,
do Ministério da Saúde, além da in-
clusão do quesito etnia em todo e
qualquer sistema de informação e
registro sobre a população e nos
bancos de dados pú-blicos.

n
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�Direitos humanos sem emprego, sem pão, sem escola, sem saúde e

sem saneamento básico não são direitos humanos�, afirma o ouvidor

de Polícia de Minas Gerais, José Roberto Gonçalves de Resende,

empossado no cargo, dia 8 de setembro deste ano. O ouvidor chama a

atenção para o fato de que a discussão sobre direitos humanos no

Brasil precisa sair da área restrita da denúncia da violência e avan-

çar para o debate das violências que não deixam marcas, que são as

sociais.

Destacando que a sociedade e todas as esferas de governo preci-

sam unir esforços para construir um país mais justo, Resende aponta

alternativas para o quadro atual de desrespeito aos

direitos humanos. Entre elas, a criação da Ouvidoria

de Justiça, a reforma do Poder Judiciário e o fortale-

cimento do município como espaço de promoção des-

ses direitos, além de maior empenho dos setores go-

vernamentais. A Ouvidoria de Polícia do Estado é

outra alternativa importante que está sendo

implementada, um organismo fora das instituições por

meio do qual sociedade civil e policiais poderão apre-

sentar sugestões e fazer críticas. A entrevista foi con-

cedida aos jornalistas Fabiana Oliveira e Francisco

de Morais Mendes.

Advogado e ex-preso político entre 1971 e 1979,

José Roberto Gonçalves de Resende foi assessor da Ban-

cada do PT na Assembléia Legislativa, assessor da

Corregedoria de Justiça do Estado e procurador-geral

da Câmara de Belo Horizonte e da Beneficência da

Prefeitura da Capital. Escolhido pelo Conselho Esta-

dual de Direitos Humanos, por unanimidade, para

ocupar o cargo de ouvidor de Polícia, Resende tem

mandato de dois anos.

Não há direitos humanos
sem emprego, pão e escola

José Roberto Gonçalves de Resende

ENTREVISTA
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Revista do Legislativo � Qual a sua ava-

liação sobre os dois anos de implantação

do Programa Nacional de Direitos Huma-

nos?

José Roberto Gonçalves de Resende �
A implantação desse programa é longa e
não pode ser à força. O desenvolvimento
de uma política de direitos humanos tem
muita importância na criação de uma fi-
losofia de direitos humanos. Se não for
criada essa cultura, não adianta produzir
leis, que tudo continuará do mesmo jei-
to. A tradição que temos no Brasil é de
ditadura militar, de violência e, muitas
vezes, de submissão do Poder Judiciário
aos ditames do Poder Executivo. No pe-
ríodo da ditadura, não havia habeas

corpus, o medo era generalizado e as pes-
soas eram tímidas até para dar apoio moral
a alguém que estivesse sofrendo violên-
cia. Isso mudou e hoje já podemos dizer
que avançamos muito, em parte devido à
ação governamental, mas muito mais em
função de organizações não governamen-
tais que vêm brigando e exigindo esse
espaço. Recentemente, tivemos um even-
to importantíssimo na Assembléia
Legislativa, o Seminário de Direitos Hu-
manos. Ele trouxe muita coisa à tona.
Hoje, a questão dos direitos humanos
engloba a discussão dos direitos da mu-
lher, do índio, do homossexual e da pros-
tituta. Há um clamor geral para que os
direitos humanos saiam dessa área restri-
ta de denúncia da violência para a das
violências que não deixam marcas � as
sociais. Quando conseguirmos implantar
a política de respeito ao cidadão, estare-
mos implementando o que o artigo 5º da
Constituição delineia e terá havido uma
mudança de cultura.

RL � O ex-presidente dos Estados Unidos

Jimmy Carter começou a falar de direitos

humanos para a América Latina, há pou-

co mais de 20 anos. No Brasil, estamos

vivendo esse momento agora. Ele demo-

rou a chegar?

JRGR � Em primeiro lugar, temos que
analisar a questão do ex-presidente Jimmy
Carter. Ele era muito bom para defender
direitos humanos para os outros. Enquan-
to isso, em outros países, os Estados Uni-

dos jogam bombas para esconder relações
espúrias. Prefiro nossa política tupiniquim,
de pessoas que estão tentando reconstruir
a democracia. Os norte-americanos não
influenciaram o desenvolvimento dos di-
reitos humanos no Brasil. Não importa-
mos isso de lugar algum. Somos os auto-
res do processo de redemocratização e
de busca da cidadania, luta que começou
com iniciativas como o movimento pela
anistia. Alguns canais importantes tivemos
na Europa, onde a Internacional Anistia
exerce papel destacado.

RL � O Estado é tido como o maior

violador dos direitos humanos. O que a

sociedade pode fazer para forçar uma

mudança desse quadro?

JRGR � O Estado é o maior violador por-
que é o principal responsável pela
implementação de qualquer política soci-
al. Quando membros da polícia cometem
violência, é o Estado que está por trás
disso. Quando um hospital público aten-
de mal, é também o Estado que faz isso.
Por esses mesmos motivos é que ele tem
que estar mais preocupado com a cria-
ção de mecanismos para minimizar tais
problemas. O Estado ainda não descobriu
uma forma de governar perfeitamente,
mas é possível corrigir muitos defeitos.
Às vezes, a solução está no �azeitamento�
da máquina. É o caso, por exemplo, do
comentário de que o serviço melhorou
porque o responsável pelo setor foi subs-
tituído. Se, por outro lado, o aposentado
que vai receber seu dinheiro chega a des-
maiar na fila do banco esperando atendi-
mento, por que não colocar mais um ou
dois caixas nos dias de pico?

RL � Nesse sentido, o brasileiro é pouco

solidário?

JRGR � Não acredito que o brasileiro seja
menos solidário que outros povos. Acho
que é até solidário demais. Mas há cate-
gorias econômicas e sociais extremamen-
te individualistas. São aquelas pessoas que
dizem �eu pago imposto, não tenho nada
com isso�. Por outro lado, nas organiza-
ções não governamentais, o principal
componente humano é a classe média,
que deixa muitas vezes o horário de lazer,
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para fazer reuniões e buscar recursos, a
fim de montar a infra-estrutura da entida-
de. É a classe média buscando saídas, atu-
ando também com as pessoas mais po-
bres. A Igreja exerce ainda um papel fun-
damental por intermédio das pastorais.
Tomemos como exemplo a campanha do
Betinho (�Ação da Cidadania contra a

Fome, a Miséria e pela Vida�, encabeçada

pelo sociólogo Herbert de Souza, o Betinho,

lançada em junho de 1993 e presente em

várias frentes, como a da organização dos

cidadãos em comitês e a da mobilização

da sociedade pela mídia). Ela repercutiu
até internacionalmente e foi liderada por
alguém que não ocupava qualquer cargo
público. Por que, mesmo assim, foi um
evento de tamanha magnitude? Porque era
politicamente correta, assim como mil
outras campanhas lançadas no Brasil. O
que está faltando, então, é competência
como a do Betinho para poder transfor-
mar a teoria na prática, além de setores
governamentais que tenham boa vonta-
de de agir.

RL � Essa mudança de cultura com rela-

ção aos direitos humanos passa também

pelo município?

JRGR � Acredito que sim. Em Belo Hori-
zonte, em São Paulo e no Rio de Janeiro,
há vários organismos trabalhando com a
questão dos direitos humanos. A
Ouvidoria de Polícia, nesse sentido, é
muito menos importante para Belo Hori-
zonte do que para os demais municípios
de Minas Gerais. Se não existisse a
Ouvidoria aqui, haveria organismos a se-
rem acionados, não para desenvolver uma
política de segurança pública, mas para
prestar um serviço imediato, de pronto-
socorro. Mas imagine municípios como
Comercinho, Medina e Teófilo Otoni. A
grande preocupação é, sim, com os mu-
nicípios do interior. Na Capital, temos a
Coordenadoria de Direitos Humanos do
Ministério Público e vários organismos
onde a população encontra uma resposta
imediata. Quanto mais afastada dos gran-
des centros, menos opções tem a popu-
lação, até chegar ao lugar onde não há
hospital, escola ou juiz, onde não há nada.
Isso também é uma questão de direitos

humanos, pois demonstra a exclusão que
existe na sociedade brasileira. Não só o
pobre é excluído, mas também aquele que
está distante dos centros de poder. Te-
mos que modificar isso e não se gasta
muito dinheiro com as mu-
danças.

RL � A construção dos direitos humanos

é consoante com a construção da demo-

cracia no mundo. Por que, no entanto,

existe � em particular no Brasil � uma luta

inglória para fazer valer esses direitos?

JRGR � Democracia é apenas uma filoso-
fia de exercício do poder. Quem executa
no plano institucional os processos de-
mocráticos são os nossos governantes e
os poderes constituídos. A política
neoliberal determina, no entanto, que o
Estado não tem que participar de nada e
deve estar com as mãos livres para exer-
cer as suas políticas sociais. Assistimos,
então, ao leilão e ao sucateamento de
vários setores da economia importantes
para o Estado. Uma das metas do
neoliberalismo é abrir mão do processo
educacional, e é por isso que as escolas
públicas brasileiras estão perdendo a qua-
lidade. Essa política do Estado menos
interventor é perigosa. Ele tem que ser
interventor, sim, no exercício das políti-
cas sociais nas áreas da saúde, educação,
saneamento básico e do desenvolvimen-
to da pesquisa em universidades. Se não
mudarmos esse quadro, vamos ficar como
a colônia que tem um Rio de Janeiro que
continua lindo, belas paisagens, ar muito
puro, as mais belas e ricas florestas do
mundo, mas as riquezas não são distribu-
ídas. Onde está a justiça social? Na época
da ditadura militar, diziam que o traba-
lhador tinha que apertar o cinto e deixar
o bolo crescer para depois dividi-lo. Essa
política é mentirosa e enganadora. O pro-
blema da fome tem que ser resolvido ago-
ra. Não há mentira maior que a inventada
pelo capitalismo de que vamos aumentar
o bolo para depois dividi-lo. Sempre que
é dividido, as partes ficam com os donos
dele. Quem
ajudou a fazer o bolo não participa da
festa.

RL � Críticos do governo brasileiro afir-
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mam que nenhuma política de direitos

humanos será bem-sucedida, se não fo-

rem respeitados os direitos sociais. Qual o

papel dos três Poderes para mudar essa

situação?

JRGR � Direitos humanos sem emprego,
sem pão, sem escola, sem saúde e sem
saneamento básico não são direitos hu-
manos. O desemprego é também violên-
cia. É violência moral, que, às vezes, fere
muito mais do que o safanão levado de
um policial na rua. Atualmente, há duas
categorias de pessoas aprisionadas. Exis-
te aquela que agiu fora da lei e está nas
prisões, onde não há possibilidade de re-
cuperação do ser humano. Há também o
cidadão rico, que mora em condomínio
fechado, vive cercado de seguranças por
todos os lados e sai escoltado para traba-
lhar, porque pode ser seqüestrado. Se não
conseguirmos mudar a política social, fa-
zendo com que a distribuição de renda
seja mais efetiva, vamos continuar a ter
esses bolsões de violência e de fartura. O
Poder Executivo tem que ditar e
implementar polít icas sociais. O
Legislativo busca avançar, mas esbarra no
Poder Judiciário, onde existe uma lenti-
dão da prestação jurisdicional.

RL � O problema maior é do Judiciário?

JRGR � Não é verdade quando se diz �a
justiça tarda, mas não falta�. Se a justiça
retardou demais, é porque não foi
implementada. Mas a carência não é so-
mente de agilidade. Falta dinheiro, von-
tade política para mudar e para corrigir
desvios de conduta no exercício da pres-
tação jurisdicional. Se essas questões não
forem analisadas, daqui a 20 anos estare-
mos falando sobre a mesma coisa e ali-
mentando o vício de apenas criticar. A
sociedade precisa reunir forças para dis-
cutir com seriedade a questão do Judiciá-
rio, última esperança que qualquer cida-
dão tem. É preciso implementar infra-es-
truturas ágeis e cursos de reciclagem para
os juízes. Há também uma discussão na-
cional sobre a extinção dos Tribunais de
Alçada, estrutura paralela à do Tribunal
de Justiça e criada para atender ao mes-
mo objetivo. Por que não unificar, em Mi-
nas, esses tribunais, como ocorreu em

outros Estados? Outra alternativa de mu-
dança pode ser a Ouvidoria de Justiça.

RL � Qual o papel dessa Ouvidoria?

JRGR � O ouvidor deverá ser indicado
por um espectro social bem amplo, para
que tenha poder de ação. Ele não vai in-
terferir na decisão do juiz, mesmo por-
que já existe um órgão específico para
isso, o Tribunal Revisor. O papel dele é
verificar a atuação das pessoas envolvi-
das na prestação jurisdicional: o juiz (e
não sua sentença), o defensor público, o
serventuário e o perito nomeado para atu-
ar no processo. Alguns membros mais
conservadores do Judiciário dizem que a
proposta é absurda e significa uma inter-
ferência na decisão e na independência
do Poder. Ouvi um juiz dizer que era con-
tra qualquer controle, pois o juiz é dife-
rente de outras pessoas. Por isso dizemos,
sem ofensa nenhuma aos bons profissio-
nais, que alguns fazem concurso para juiz
e tomam posse para Deus. Sentem-se tão
poderosos que se esquecem de que o
cargo é público e que seu ocupante deve
ter o desempenho fiscalizado. O
corporativismo não pode servir para en-
cobrir a ação dos maus profissionais. Hoje
há uma cobrança maior do povo e das
organizações não governamentais em re-
lação aos três Poderes. Não podemos nos
fechar às críticas. No caso do Judiciário, a
questão é mais grave, pois o juiz perma-
nece 30 anos no exercício da função.

RL � O que representa a criação da

Ouvidoria de Polícia do ponto de vista dos

direitos humanos e da segurança pública?

JRGR � A Ouvidoria é importante não por-
que é mais um canal para que a socieda-
de civil e os policiais possam apresentar
sugestões e fazer críticas. É o canal, pois
está fora das instituições. O ocupante do
cargo é fiscalizado pelo Conselho Esta-
dual de Direitos Humanos e, se não obe-
decer às determinações da lei que criou a
Ouvidoria, poderá ser alvo de uma mo-
ção de desconfiança e até exoneração, que
caberá ao governador. Não será demitido
por ter agido com rigor em determinadas
circunstâncias, contrárias, por exemplo,
a determinados interesses políticos. Essa
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independência é a segurança do povo de
que a Ouvidoria de Polícia é um órgão
para funcionar. Na condição de ouvidor,
posso receber, por exemplo, uma recla-
mação de um soldado contra um tenente
ou um coronel, sem que ele tenha que
pedir permissão para o superior. A popu-
lação, por sua vez, não estará entrando
em um quartel para reclamar, nem na
Secretaria da Segurança Pública. Toma-
mos a cautela de colocar a Ouvidoria em
um prédio independente da estrutura
governamental.

RL � Como surgiu a Ouvidoria?

JRGR � A idéia de criar o órgão nasceu
durante a CPI do Sistema Penitenciário
(Comissão Parlamentar de Inquérito da

Assembléia que, no ano passado, traçou

um diagnóstico e propôs soluções para o

sistema). O deputado Durval Ângelo (PT)
apresentou um projeto de lei que foi apro-
vado pelo Legislativo e sancionado pelo
governador. Não resta a menor dúvida de
que a criação de ouvidorias é uma con-
quista de todos os países avançados. Hoje,
no Brasil, há pelo menos 250 ouvidorias
registradas na Associação Brasileira de
Ouvidores, a maioria atuando na iniciati-
va privada.

RL � Em que fase está a montagem da

estrutura?

JRGR � Temos parte do espaço físico ne-
cessário e a promessa de ocupar toda a
casa da Rua Santa Rita Durão, 1.143.
Estamos ainda adquirindo equipamentos,
como fax e telefone. Há a possibilidade
de colocarmos um veículo à disposição
do órgão. Existe a boa vontade do gover-
nador, das Secretarias de Estado da Justi-
ça, da Segurança Pública e da Adminis-
tração e Recursos Humanos, além da Po-
lícia Militar. Está faltando apenas �amar-
rar� essa boa vontade para concretizar as
coisas. Há dificuldades naturais de mon-
tagem de um novo setor na administra-
ção pública. Temos uma expectativa de
pleno atendimento daqui a três meses.
Estou verificando a possibilidade de se-
rem colocados à minha disposição três
defensores públicos, pois o atendimento
ao público não é algo que possa ser feito

por uma secretária, ainda que competen-
te.

RL � Que tipo de ocorrência tem sido

trazida à Ouvidoria?

JRGR � Até agora, somente ocorrências
relacionadas à violência policial, seja con-
tra cidadãos ou contra policiais. Um mi-
nuto após o término da solenidade de
posse, um morador de periferia me pro-
curou, pois teria recebido de um policial,
por engano, uma coronhada na cabeça.
O caso já está sendo apurado e o cidadão
será informado do seu andamento. Outra
demanda foi da Ordem dos Advogados
do Brasil, no sentido de abrir um canal
de comunicação entre advogado e dele-
gado, também já atendida.

RL � E quanto à Secretaria Adjunta de

Direitos Humanos?

JRGR � A Secretaria surgiu no bojo das
discussões da CPI do Sistema Penitenciá-
rio. Havia uma sugestão de que se criasse
essa estrutura, e o governador assumiu
isso por vontade própria. Não houve pres-
são. A Ouvidoria de Polícia não conflita,
por outro lado, com a Secretaria Adjunta
de Direitos Humanos, que será outra ins-
tância governamental para trocar idéias e
somar ações.

RL � O seminário legislativo apresentou

moções de repúdio contra o governador,

pelo fato de ele ter promovido policiais

acusados de tortura. O que o senhor pen-

sa disso?

JRGR � Essa moção foi aprovada quase
por unanimidade e é de ordem política.
Acredito, sim, nesse repúdio. Não conhe-
ço as razões dessa promoção, se foi por
antigüidade ou por merecimento. Ouvi
dizer que algumas promoções ocorreram
por engano. Somente depois de assumir
oficialmente é que vou parar para medi-
tar e raciocinar em cima disso. Não posso
entrar no mérito do poder discricionário
do governador, da mesma forma que cabe
a ele a escolha do secretário adjunto de
Direitos Humanos.
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No Brasil, circunstâncias históricas tornaram mais lento o processo de formação da
cidadania e fizeram com que até hoje prevalecesse a desconfiança entre os cidadãos e

destes frente ao governo, situação que precisa mudar junto com o fortalecimento da
cidadania, para garantir nosso próprio futuro como nação

Brasileiro: Cidadão?

José Murilo de

Carvalho

Doutor em Ciência Política pela

Universidade de Stanford/EUA e

professor titular da Universidade

Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)

C
omeço contando um
pequeno episódio de
que fui parte. Peque-
nas histórias do cotidi-
ano são, às vezes, mais

esclarecedoras da cultura de um
povo do que abstratas especulações
acadêmicas. Em sua espontaneidade,
podem jogar luz inesperada sobre as-
pectos importantes dos valores cole-
tivos, inclusive no campo que nos
deve ocupar aqui hoje � o da cons-
trução da nossa cidadania. Dirigia-
me a um sítio localizado a 60 quilô-

metros do Rio de Janeiro, quando fui
interrompido por um grupo de pes-
soas que me pediram para levar uma
senhora ao médico. Atendi e, no car-
ro, indaguei da razão do pedido. A
casa da mulher tinha sido invadida
por policiais militares. Ela sofreu um
choque e passou mal. De regresso
do posto médico, onde fiquei saben-
do que o trauma poderia ter sido sé-
rio, detive-me no posto policial para
reclamar. Apenas me viram, os poli-
ciais se dirigiram a mim com toda
gentileza, dizendo imediatamente:
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�Pois não, doutor, em que podemos
servi-lo?�

Expliquei o caso, argumentei que
poderiam ter causado a morte da po-
bre velha. O sargento não se abalou.
Admitiu terem sido ele e um colega
os autores do feito, mas negou a acu-
sação: �Não invadi, doutor, não ar-
rombei; foi apenas o peso do meu
corpo que forçou a porta do case-
bre�. Continuou explicando que a
mulher se declarara crente e fora bem
tratada. Havia uma acusação de rou-
bo de galinha � o clássico roubo de
galinha! � contra os filhos da mulher,
daí a razão da investigação policial.
Completou afirmando que o local era
ponto de macumba e talvez de tráfi-
co de drogas, o que justificava ple-
namente a ação da polícia.

Essa é a pequena história. O que
ela nos diz sobre a cidadania em
nosso país?

De início, podemos verificar que,
naquele contexto, a igualdade de
todos perante a lei, estabelecida no
artigo 5º da Constituição em vigor, é
balela. Quem define a cidadania, na
prática, é a polícia. Na curta conver-
sa de dez minutos com um agente
da lei, com alguém que deveria
implementar os dispositivos consti-
tucionais, descobrimos que ele esta-
belece, por conta própria, três clas-
ses de cidadãos, a saber: o doutor, o
crente, o macumbeiro. Doutor é o
cidadão de primeira classe, titular dos
direitos constitucionais, merecedor
do respeito e da deferência dos agen-
tes da lei. O crente vem em segundo
lugar: pode ter alguns direitos viola-
dos, mas ainda merece algum res-
peito. Por fim, o macumbeiro: não
tem direitos, nem pode ser conside-
rado cidadão. Na vida real daquela
localidade, o que vale mesmo é a
constituição da �Animal Farm� (A

Revolução dos Bichos), a famosa cri-
ação literária de George Orwell.
Como todos sabem, após a reforma
constitucional de �Animal Farm� fei-
ta pelos porcos, a constituição da-
quele país aparentemente imaginá-

rio reduziu-se a um artigo: �Todos
os animais são iguais, mas alguns
animais são mais iguais do que os
outros�.

O doutor é, entre nós, o animal
mais igual do que os outros. O poli-
cial não teve dificuldade em

amigos influentes, pagando advoga-
dos, comprando a polícia, ou, no caso
do Rio de Janeiro e outras metrópo-
les, recorrendo até a meios heterodo-
xos. É o um por cento da população
com renda de mais de dez salários mí-
nimos.

Direitos civis � O crente da histó-
ria, projetado para o cenário brasi-
leiro, é o pobre honesto: o trabalha-
dor assalariado com carteira assina-
da, do campo ou da cidade, o pe-
queno funcionário, o pequeno pro-
prietário. Ele não está, como o dou-
tor, acima de qualquer suspeita, mas
tem o benefício da dúvida. Quais de
seus direitos serão respeitados, quais
serão violados, isso depende da ava-
liação concreta de cada caso pelos
agentes da lei. Em nossa historinha,
foi ignorada a inviolabilidade do
domicílio e respeitada a integridade
física. O pobre honesto não tem o
conhecimento exato de seus direi-
tos civis nem as condições intelectu-
ais e materiais para fazer valer esses
direitos. Na antiga sociedade patri-
arcal, sua única defesa era o fazen-
deiro sob cuja proteção devia colo-
car-se apesar dos altos custos em ter-
mos de independência pessoal. Hoje,
apenas igrejas, sindicatos e associa-
ções de moradores proporcionam al-
guma assistência que, no entanto, li-
mita-se a pequena parcela dessa
imensa população.

Por fim, o macumbeiro. Em ter-
mos de Brasil, o macumbeiro repre-
senta um imenso segmento da po-
pulação das grandes cidades, traba-
lhadores sem carteira assinada, do-
mésticas, biscateiros, camelôs, meno-
res de rua, mendigos. Quase sem-
pre, é mulato ou negro, analfabeto
ou com educação primária incomple-
ta. Esse brasileiro faz parte da comu-
nidade política nacional apenas no-
minalmente. Seus direitos civis são
desrespeitados sistematicamente. Ele
é culpado até prova em contrário. Às
vezes, mesmo após prova em con-
trário.

identificá-lo em minha pessoa. Mi-
nha roupa era de trabalho, surrada.
Mas havia o carro, um monza, sím-
bolo inequívoco de posição social, e
havia a cor branca, o modo de falar,
a pele fina, os dentes completos, toda
uma série de pequenos indicadores
que revelavam, ao olho experimen-
tado, a presença de um �mais igual�.
O doutor, o cidadão de primeira clas-
se, falando agora do Brasil e não ape-
nas do contexto de minha pequena
história, é a pessoa rica, educada, bran-
ca. É o empresário, o professor uni-
versitário, o político, o fazendeiro, o
coronel, o profissional liberal. É a pes-
soa capaz de defender seus direitos e
mesmo seus privilégios, recorrendo a
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Crentes e macumbeiros, pobres
honestos e párias formam a multi-
dão dos pobres e miseráveis, os 60
milhões analfabetos e semi-analfa-
betos, de acordo com reportagem
da �Folha de S. Paulo�. Formam a
imensa base da pirâmide social bra-
sileira, os 83% que recebem até
dois salários mínimos (dados de
1985). São a base de uma socieda-
de hierarquizada, que o antropó-
logo Roberto da Matta caracterizou
como a do �você sabe com quem
está falando?�. Conta mais a posi-
ção social de cada um do que as
estipulações da lei, do que o capí-
tulo constitucional que garante a
igualdade de todos perante a lei. É
uma sociedade cujos valores con-
trastam radicalmente, por exemplo,
com os da sociedade norte-ameri-
cana, onde a frase equivalente ao
�você sabe com quem está falan-
do?� é �quem você pensa que é?�,
uma afirmação de igualdade em
perfeito acordo com a declaração
de direitos feita pelos fundadores
dos Estados Unidos. No primeiro
caso, é o doutor, socialmente su-
perior, afirmando sua superiorida-
de civil sobre os inferiores. No se-
gundo, é o so-cialmente inferior,
afirmando sua igualdade civil pe-
rante os supe-riores.

E tudo acontece num país em
que o capítulo de direitos políticos
da Constituição está em pleno fun-
cionamento. Há eleições regulares
e razoavelmente honestas, o sufrá-
gio nunca foi tão amplo, incluin-
do, pela primeira vez na história
da República, analfabetos e maio-
res de 16 anos. Hoje, apenas os
conscritos do serviço militar estão
excluídos do direito de voto. Parti-
dos políticos podem ser organiza-
dos com a maior facilidade, mani-
festações políticas são livres e fre-
qüentes. Os mecanismos da demo-
cracia funcionam normalmente.
Nossa política é formalmente de-
mocrática.

No entanto, apesar da plenitude

dos direitos políticos, permanecem
a incerteza e a insegurança quanto
ao nosso futuro democrático, sem
falar no futuro nacional. Permanece
a sensação de que as instituições
democráticas, como o Congresso, os
partidos, a Presidência, os sindica-

tos, ainda não funcionam de manei-
ra satisfatória; de que a democracia
ainda continua um sonho irrealizado,
planta frágil; de que os problemas
básicos da população continuam sem
solução.

Certamente, haverá muitas ra-
zões para este fracasso. Não é pos-
sível abordar todas numa curta pa-
lestra. Gostaria de centrar a discus-
são em uma razão que não é mui-
to discutida, mas que me parece
importante.

A razão que gostaria de discutir
tem a ver com o episódio relatado.
Tem a ver � para usar agora uma ter-
minologia pedante, própria do dia-
leto da tribo acadêmica a que per-

tenço � com o maior desenvolvimen-
to dos direitos políticos em relação
aos direitos civis. Entendo por direi-
tos políticos o direito de votar e ser
votado, o direito de organizar parti-
dos e fazer demonstrações e reivin-
dicações políticas. Os direitos civis,
também arrolados na Constituição,
são: a igualdade perante a lei, a li-
berdade, a propriedade. Mais espe-
cificamente, liberdade de pensamen-
to, de religião, de associação; a pre-
servação da honra e da privacidade;
a inviolabilidade do lar; o direito de
não ser processado e sentenciado a
não ser pela autoridade competen-
te, de não ser privado da liberdade
ou dos bens sem o devido processo
legal, de não ser preso a não ser em
flagrante delito ou por ordem judici-
al.

Há um excelente estudo históri-
co de T.H. Marshall2  sobre a evolu-
ção dos direitos que compõem a ci-
dadania � os civis, políticos e soci-
ais. Marshall diz que em um dos pa-
íses em que se gerou a moderna de-
mocracia, a Inglaterra, esses direitos
surgiram seqüencialmente. Em pri-
meiro lugar, vieram os direitos civis.
Com base na posse dos direitos ci-
vis, foram reivindicados os direitos
políticos. Finalmente, conquistados
os direitos políticos e, graças a eles,
conseguida participação no poder,
foram implantados os direitos soci-
ais: a regulamentação do trabalho, a
proteção à saúde do trabalhador, o
seguro-desemprego, a pensão, a apo-
sentadoria, etc.

A tese parece convincente do
ponto de vista histórico e é lógica.
Desenvolveu-se inicialmente no sé-
culo XVIII, o senso de alguns direi-
tos fundamentais, como o da liber-
dade individual e o direito de pro-
priedade. Expandiu-se ao mesmo
tempo o aparato da justiça real, que
fazia valer esses direitos, que os ga-
rantia, mesmo que de maneira im-
perfeita e desigual. Era a justiça do
rei que se sobrepunha lentamente à
justiça privada dos barões feudais. A
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convicção de ser livre e a existência
de uma justiça que protegia esta li-
berdade eram já elementos podero-
sos na fundação de uma consciência
cívica, de uma comunidade política.

O passo seguinte só veio um sé-
culo mais tarde, na Inglaterra, quan-
do se consolidaram as instituições
representativas. Por volta de 1830,
naquele país, o voto não era muito
mais difundido do que no Brasil.
Talvez fosse menos difundido, pois
no Brasil votavam os analfabetos e,
na Inglaterra, só os ricos pagavam
impostos. No final da década de 30,
começou, no entanto, um movimen-
to popular pela expansão do voto,
chamado Cartismo. A luta foi longa,
mas, ao final do século, expandira-
se grandemente a franquia eleitoral.
Para o sufrágio universal, faltava ape-
nas o voto feminino, que teve que
aguardar o século XX para ser admi-
tido.

Uma vez ampliado o círculo do
poder, formados os partidos socialista
e trabalhista, o próximo passo foi re-
clamar os direitos sociais via a ação
do próprio Estado. Os direitos sociais
foram uma conquista típica do século
XX. Curiosamente, aliás, em alguns
países, como os Estados Unidos, eles
foram de início considerados incom-
patíveis com os direitos políticos, pois
pensava-se que uma pessoa depen-
dente do Estado não poderia ser sufi-
cientemente autônoma para exercer o
direito de voto.

Ordem inversa � De qualquer
modo, a combinação dos três direi-
tos na seqüência indicada, em que o
exercício de um deles levava à con-
quista do outro, parece-me ter cons-
tituído um precioso elemento para
explicar a solidez do sentimento de-
mocrático e a maior completude da
cidadania nos países do ocidente
europeu e nos Estados Unidos. A ci-
dadania foi uma construção lenta da
própria população, uma experiência
vivida: tornou-se um sólido valor
coletivo pelo qual se achava que valia

a pena viver, lutar e até mesmo mor-
rer.

Entre nós, as coisas não se de-
ram dessa maneira. A ordem de
surgimento dos direitos foi outra. A
Constituição imperial de 1824 regis-
trou, de uma vez, os direitos civis e

políticos como apareciam nas prin-
cipais Constituições liberais européias
da época. Eles surgiram pelo ato de
fundação da nacionalidade, realiza-
do quase sem luta, numa transição
pacífica do regime colonial para a
vida independente. Transição que
estava muito distante da longa luta
empreendida pelos ingleses e da dra-
mática experiência da Revolução
Francesa. A pressão popular pelo
direito de voto, por exemplo, foi
quase inexistente no Brasil. No sé-
culo passado, houve mesmo retro-
cessos, como o da lei da eleição di-
reta de 1881, que tirou o voto dos
analfabetos num país em que eles
constituíam 80% da população. Tal-

vez o único movimento a demandar
participação eleitoral nos 170 anos
de vida independente do País tenha
sido o das Diretas, comandado es-
pecialmente pela classe média urba-
na na década de 80. Não houve nada
semelhante ao Cartismo, e o movi-
mento pelo sufrágio feminino foi
pouco significativo.

As expansões do voto no Brasil
se deram por reformas constitucio-
nais em 1934 e 1988, sem que a elas
correspondessem grandes pressões
populares. Os direitos civis já esta-
vam consagrados na Constituição de
1824, que se inspirava na Constitui-
ção francesa de 1792 e na Declara-
ção dos Direitos do Homem e do
Cidadão. Mas, se esses direitos ain-
da hoje são letra morta para grande
parte da população, que dizer do
Brasil do século XIX, quando havia
escravidão e quase toda a popula-
ção chamada de livre vivia sob o es-
trito controle dos senhores de terra?

Ao ser discutida uma vez no Se-
nado a naturalização dos imigrantes
que se buscava atrair para o País, um
senador mais franco se opôs à medi-
da, dizendo não querer que os es-
trangeiros, confiados na lei, aqui vi-
essem tomar cacete. Esta foi, literal-
mente, a expressão usada pelo se-
nador Bernardo Pereira de Vascon-
celos, insuspeito de demagogia, pois
era um dos chefes do Partido Con-
servador. A fala confirmava o uso da
violência física contra os trabalhado-
res livres e não apenas contra os es-
cravos. Era violência privada, mas
também violência do Estado, de vez
que Vasconcelos se referia provavel-
mente ao recrutamento militar, que
era uma autêntica caçada aos pobres
livres. É uma glória para o marinhei-
ro João Cândido ter sido o líder de
uma revolta contra o uso da chibata
na Marinha, em 1910, já em pleno
século XX. A prática, ainda comum
no País inteiro, dos maus-tratos e
mesmo da tortura contra presos co-
muns por parte da política reflete,
sem dúvida, esta tradição escravista
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negadora dos mais elementares di-
reitos civis.

A existência dos direitos políti-
cos sem o prévio desenvolvimento
de direitos civis, da convicção cí-
vica da liberdade individual e dos
limites do poder do Estado redun-
da num exercício falho da cidada-
nia política. O voto, como ainda
acontece até hoje em largas parce-
las da população, passa a ser tudo,
menos a afirmação da vontade cí-
vica de participação no governo do

País, pela representação. Ele é o
penhor de lealdade pessoal, de re-
tribuição de favores, de barganha
fisiológica, quando não simples
mercadoria a ser vendida no mer-
cado eleitoral.

Escândalos diários � Daí, em par-
te, as frustrações com as práticas da
democracia política, com o que por
algum tempo se chamou
eufemisticamente de Nova Repúbli-
ca. A Nova República, aprendemos
amargamente, era nova no que se

refere ao direito de escolher
governantes, mas muito velha nas
práticas eleitorais, na relação
personalista entre eleitor e represen-
tante, na irresponsabilidade dos elei-
tos, no trato inapropriado da coisa
pública por parte dos detentores de
cargos executivos e legislativos. Par-
ticularmente, era muito velha na
corrupção, que, desde o século XVIII,
foi detectada pelo autor anônimo do
famoso livro �A Arte de Furtar�. Saí-
mos da ditadura para a democracia
e isto em nada parece ter afetado o
comportamento de pessoas e insti-
tuições no que se refere ao respeito
pelo dinheiro público e à impunida-
de dos criminosos. Escândalos são
denunciados quase diariamente, e
muito pouco ou quase nada resulta
dos inquéritos e das tão famosas
como inócuas promessas de investi-
gação �custe o que custar� ou �doa a
quem doer�.

Mais do que o petróleo das cam-
panhas da década de 50, podemos
dizer que a corrupção é nossa. Os
republicanos acusavam o regime
monárquico de ser corrupto, os re-
volucionários de 30 acusavam a Pri-
meira República de ser corrupta, os
democratas de 45 acusavam o Es-
tado Novo de ser corrupto, os mi-
litares de 64 acusavam a democra-
cia de 45 de ser corrupta, a Nova
República acusou a República dos
militares de ser corrupta, hoje to-
dos acusam a Nova República de
ser corrupta... Está claro que a
corrupção não é um simples pro-
blema de moralismo udenista, é um
fenômeno sociológico que tem a
ver com traços profundos de nos-
sa cultura cívica ou de nossa falta
de cultura cívica.

Se o exercício dos direitos políti-
cos, se os mecanismos democráticos
de governo aparentemente não
funcionam no sentido de represen-
tarem os interesses mais prementes
da população, de possibilitarem a
solução dos problemas mais dramá-
ticos do povo, gera-se o desencanto
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com as próprias instituições demo-
cráticas, gera-se o que todas as pes-
quisas de opinião revelam: a baixa-
estima popular por essas instituições,
pelos partidos políticos, pelo Con-
gresso e pelos responsáveis por sua
operação, os políticos. Gera-se, no
final das contas, o desencanto com
o sistema político e com o próprio
País.

É deprimente o que uma pesqui-
sa da �Folha de S. Paulo�, feita em
várias cidades do Brasil, revelou: 40%
dos brasileiros não vêem razão para
orgulhar-se de seu país; muitos bra-
sileiros sentem vergonha de ser bra-
sileiros. Confesso-lhes que, em meus
52 anos de vida e com o meu co-
nhecimento da história do século XIX
e da Primeira República, nunca vivi
semelhante clima de desencanto e
frustração, de falta de lealdade com
o sistema político e com o próprio
país. Não é preciso salientar quão
perigosa é esta atmosfera, este caldo
de cultura, para a sobrevivência das
instituições democráticas.

A situação do País se revela mais
peculiar se observarmos que os di-
reitos sociais, os últimos na seqüên-
cia clássica, expandiram-se antes dos
direitos políticos no Brasil. Foram
introduzidos não graças à luta políti-
ca, mas durante um período de dita-
dura. Não se nega que, antes da Re-
volução de 30, houvesse um movi-
mento operário e demandas de re-
gulamentação do trabalho e de polí-
tica de assistência social. Mas é um
fato também que a legislação social
foi introduzida maciçamente num
momento em que não estavam em
operação os mecanismos represen-
tativos. Por isto, foi introduzida de
cambulhada com uma política sindi-
cal que favorecia o controle estatal
sobre as organizações operárias.
Deste movimento, surgiu o mito da
doação das leis trabalhistas pelo Es-
tado, particularmente por seu exe-
cutivo na época, Getúlio Vargas. A
imagem paternalista de �pai dos po-
bres� por longos anos conformou a

consciência operária, assim como o
corporativismo se enraizou profun-
damente na prática sindical de pa-
trões e operários. Tudo isto era e é
sintoma e reforço da precariedade da
cidadania, da ausência da conquista
dos direitos individuais e coletivos

pela luta.

O que é liberdade � Aqui cabe ou-
tra historinha para exemplificar este
lado de nossa falha cultural cívica.
No início da Nova República, a TV
Educativa do Rio de Janeiro fez um
documentário sobre cidadania. A
idéia era flagrar, na prática cotidia-
na, a qualidade do espírito cívico da
população. Lembro-me de um dos
episódios.

Um cidadão jogava bola em ple-
na calçada de uma rua movimenta-
da da Zona Sul do Rio de Janeiro. A
repórter perguntou-lhe se não julga-
va tal prática perigosa, pois a bola
poderia atingir algum carrinho de

bebê e machucar a criança, ou que-
brar os óculos de uma pessoa. A res-
posta veio rápida e convicta: �Eu
pago imposto e faço o que bem en-
tender, onde bem entender�.

Aparentemente, há aí afirmação
de liberdade individual, de indepen-
dência. Até certo ponto, é verdadei-
ra a observação. Este cidadão não é
o mesmo que aquele que é vítima
da tradição escravista, submetido ao
arbítrio ou ao paternalismo do go-
verno ou de particulares. Ele tem,
sem dúvida, um forte senso de inde-
pendência pessoal. Mas que liberda-
de é essa? Eu diria que é exatamente
o reverso da medalha, da falta de
consciência de direitos presente no
primeiro caso. Um conhecido soció-
logo brasileiro, Oliveira Viana, fez
uma observação que me parece per-
feita para descrever a situação. O
brasileiro, disse ele, diferentemente
de povos com maior consciência cí-
vica, tem o senso da independência
individual, mas não tem o senso da
liberdade. O que ele queria dizer com
isso é que o senso da liberdade cívi-
ca exige como contrapartida o senso
da liberdade do outro. O meu direi-
to, na famosa frase, termina onde co-
meça o direito de meu semelhante.
A concepção de liberdade de nosso
jogador de calçada é pré-cívica, é
incompatível com a convivência ci-
vilizada, com a vida democrática.
Passa-se, então, de uma situação de
dependência para outra de inde-
pendência selvagem, de puro indi-
vidualismo. No processo, não se
constrói o espaço público, aquele
espaço que é a essência do gover-
no democrático por ser o local
onde se conciliam os interesses di-
vergentes.

Há muito deste individualismo,
desta concepção falha da liberdade,
na ênfase que se dá hoje à luta pelos
direitos do cidadão. A expressão
popular �quero tudo a que tenho
direito� é expressão deste fenôme-
no. Não há aí a visão da contrapartida
de dever que está embutida na idéia
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de direito civil. O professor, para
começar com um exemplo que me
toca diretamente, quer bons salári-
os, verbas abundantes para pesqui-
sa, independência em relação ao
governo. Mas resiste à avaliação de
seu trabalho pelo aluno ou pelo go-
verno, resiste ao uso de critérios so-
ciais ou públicos para avaliar sua
docência e sua produção. O funcio-
nário público insiste nas vantagens
do cargo, na estabilidade, nos fun-
dos especiais de previdência, mas
resiste à discussão da qualidade de
seu serviço, da qualidade do atendi-
mento ao público, que é a razão de
ser de seu emprego. O empresário
quer liberdade de atuação, menos
impostos, menos burocracia, menos
controle por parte do governo. Mas
sonega impostos, subfatura,
sobrefatura, aumenta desproposita-
damente os preços, quando não pede
abertamente a proteção do Estado na
forma de incentivos e subsídios.

A listagem podia prosseguir in-
cluindo todas as categorias sociais.
O mal percorre a sociedade de alto
a baixo. Já foi mesmo batizado como
�a Lei de Gerson�, isto é, a lei de
levar vantagem em tudo. Em uma
sociedade como esta, não há possi-
bilidade de confiança nem entre ci-
dadãos, nem entre cidadão e gover-
no. Porque, evidentemente, o gover-
no é parte deste jogo quando age
arbitrariamente, quando mente,
quando nega hoje o que fará ama-
nhã, quando muda constantemente
de posição, quando, enfim, desres-
peita o cidadão. Não é de menor
importância no fracasso das medidas
de contenção da inflação esta des-
confiança generalizada. O Plano Cru-
zado terminou quando foi manipu-
lado eleitoralmente, numa falcatrua
que o desmoralizou e a todos os pla-
nos do governo Sarney que se se-
guiram. O seqüestro da poupança,
feito no início do governo Collor,
contra afirmações categóricas em
contrário na época da campanha, não
podia deixar de ter, como teve, efei-

tos desastrosos para a credibilidade
do ex-presidente.

Resumindo, é a ausência de cul-
tura cívica, diria, que compromete ou
torna pouco eficaz o exercício dos
direitos políticos. Essa ausên-cia � é
meu outro argumento � deve-se em

boa parte à precariedade do desen-
volvimento dos direitos civis, base
sobre a qual devem se assentar os
direitos políticos. Para que o cida-
dão político possa ter plena eficácia,
ele deve sustentar-se nos ombros do
cidadão civil, consciente de seus di-
reitos e também de suas obrigações.
Esta falha, este defeito de origem,
permeia a sociedade de alto a baixo.
Dela podemos dizer o que dizia José
Bonifácio, o Patriarca da Indepen-
dência, referindo-se à escravidão,
que constitui o câncer que corrói as
entranhas da Nação.

A referência é apropriada, pois
não há dúvida de que a falta de es-
pírito cívico é uma das heranças da

escravidão, esta antítese do espírito
de liberdade. A escravidão permeou
de tal modo a sociedade que muitos
escravos, ao conseguirem a alforria,
se para tanto tivessem recursos, com-
pravam para si um escravo. E houve
mesmo casos de escravos que pos-
suíam escravos. Os valores da escra-
vidão invadiam tudo, todas as clas-
ses sociais. Dentro de nosso cidadão
sobrevivia a mentalidade do senhor
e do escravo. Este fenômeno gerava
o que Joaquim Nabuco chamou de
mestiçagem política. Se eliminarmos
da expressão a conotação racista �
até mesmo Nabuco era vítima dos
males da escravidão �, se tomarmos
mestiçagem no sentido de cidadãos
incompletos, fragmentados, a expres-
são traduz muito bem o argumento
que vimos tentando desenvolver até
agora.

A reforma do Judiciário � Feito
o diagnóstico, resta perguntar so-
bre o que fazer. O fato de termos
desenvolvido mais os direitos po-
líticos e sociais do que os civis ha-
verá de condenar-nos à perpétua
infantilidade democrática? É preci-
so acreditar que não. Não há por
que não conceber a possibilidade
de que, por exemplo, o exercício
sustentado dos direitos políticos
acabe por possibilitar a maturação
dos direitos civis. O aprendizado é
certamente lento e cheio de per-
calços, pelo próprio fato de ser o
exercício dos direitos políticos algo
desnaturado, como argumentei.
Neste sentido, países que fizeram
trajetória diferente da inglesa para
a cidadania moderna, como a Ale-
manha e o Japão, estavam em me-
lhor condição do que nós, pois ti-
nham pelo menos um lado da me-
dalha cívica: o senso do dever so-
cial. Restava-lhes construir o senso
da liberdade cívica, o que fizeram
com êxito.

Pode-se, no entanto, perguntar se
nas discussões sobre reformas, inclu-
sive constitucionais, que ocupam a
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atenção do País, não poderia ser dada
maior atenção àquelas que possam
contribuir para o fortalecimento e a
garantia dos direitos civis. Penso,
especialmente, na reforma do siste-
ma judiciário, sistema que deveria ser
o sustentáculo desses direitos. Volto
à hierarquia de nossa cidadania, o
doutor, o crente, o macumbeiro. Não
digo novidade alguma afirmando que
a justiça entre nós, no sentido de
garantia de direitos, existe apenas
para a pequena minoria dos douto-
res. Ela é inacessível à multidão dos
crentes e macumbeiros, isto é, à gran-
de maioria dos brasileiros. Para eles,
existe o Código Penal, não o Código
Civil, assim como para os doutores
existe apenas o Código Civil. Sem a
garantia das leis civis, é ilusória a ci-
dadania civil, é ilusória a esperança
no fortalecimento da independência
pessoal, é ilusória a expectativa do
desenvolvimento de um forte senti-
mento de lealdade nacional.

Observe-se que, na área dos di-
reitos sociais, as coisas evoluíram
satisfatoriamente. Criou-se uma jus-
tiça trabalhista à qual tem acesso uma
parcela muito maior de cidadãos do
que à justiça civil. O pobre tem mui-
to mais facilidade de entrar em juízo
para reclamar hora extra não paga
do que para garantir a inviolabilidade
de seu lar, a proteção de sua honra,
de sua integridade física, mesmo de
seu direito de ir e vir, freqüentemente
violado pelas exigências de carteira
de identidade, carteira de trabalho,
etc.

A única tentativa no sentido de
ampliar o acesso à justiça, feita nos
últimos tempos, foi a criação dos
juizados de pequenas causas. A meu
ver, é uma tentativa de enorme al-
cance. Mas ela não é prioridade de
nenhum governo e, em conse-
qüência, tem-se expandido muito
lentamente, tendo que lutar até mes-
mo contra o corporativismo dos ad-
vogados.

De modo geral, parece-me que
uma ampla reforma da justiça no sen-

tido de torná-la ágil, barata e acessí-
vel a todos os cidadãos seria um pas-
so indispensável em nosso aperfei-
çoamento democrático. Relembro
que a administração da justiça foi a
primeira garantia da liberdade na
fundação do Estado Moderno.

cil e rápido. Mas é preciso reconhe-
cer que este processo está sendo ex-
cessivamente lento, assim como foi
excessivamente lenta a abolição da
escravidão. A pergunta que ocorre
logo ao observador é se a lentidão
não se deve à falta de interesse em
que a cidadania se desenvolva. O
cidadão esclarecido é, sem dúvida,
uma peça incômoda, reivindicadora.
Sem ele, no entanto, está compro-
metido nosso próprio futuro como
nação. Euclides da Cunha escreveu,
em �Os Sertões�, refletindo o ambi-
ente do final do século XIX: �Es-
tamos condenados à civilização. Ou
progredimos ou desaparecemos�.
Neste final do século XX, a frase de-
veria ser: �Estamos condenados à
democracia. Ou nos democratizamos
ou desaparecemos�.

Notas

1 Palestra proferida no Ciclo de Debates

�Brasileiro: Cidadão?�, promovido pelo

Banco Bamerindus e pela Associação

Cultural Avelino Vieira, em Curitiba, no

período de agosto a novembro de 1991.

2 T.H.Marshall. Cidadania, classe so-cial

e status. Editora Zahar, 1967.

Nas próprias reformas mais estri-
tamente políticas, seria possível
enfatizar aquelas que podem forta-
lecer o senso da responsabilidade in-
dividual e coletiva. Penso especifi-
camente no voto distrital, que apro-
xima o eleitor do eleito e possibilita
a revogação do mandato do deputa-
do inadimplente; penso na
descentralização política, incluindo aí
o município, para forçar a aproxima-
ção entre o cidadão e o Executivo,
com uma adequada distribuição de
recursos e responsabilidades entre os
vários níveis de governo.

A formação do cidadão nas cir-
cunstâncias históricas em que evo-
luímos não poderia ser processo fá-
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CIDADANIA

Minas lança as bases para uma
política de direitos humanos

Fabiana Oliveira

Jornalista da Alemg

Estado e sociedade civil
organizada reuniram-se
em seminário legislativo

para produzir o
documento que é ponto de

partida do futuro
Programa Estadual de
Direitos Humanos, um

conjunto de metas que, se
implementadas, podem

dar novo rumo à questão
em Minas Gerais

M
obilização social e
vontade política.
A conjugação
desses dois fato-
res está prestes a

viabilizar um Programa Estadual de
Direitos Humanos para Minas Ge-
rais. Mais do que um conjunto de
normas relativas à defesa e à pro-
moção dos direitos humanos no Es-
tado, o futuro programa é a
concretização de várias demandas
sociais nessa área e também um
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compromisso do poder público de
colocar em prática o que estará, em
breve, no papel. Pouco mais de dois
anos após o lançamento do Progra-
ma Nacional de Direitos Humanos,
Minas Gerais poderá se tornar o se-
gundo Estado da Federação a ter um
documento como esse. São Paulo
foi o primeiro a lançar um progra-
ma. As propostas da sociedade ci-
vil organizada e das diversas insti-
tuições foram amplamente discuti-
das em um seminário promovido,
em agosto, pela Assembléia
Legislativa. Dele resultou um docu-
mento com mais de 500 propostas,
referendado por mais de 900 pes-
soas representando cerca de 200
entidades.

O documento final do seminário
foi encaminhado à Comissão de Di-
reitos Humanos da Assembléia e vai
subsidiar a elaboração de um proje-
to de lei contendo o Programa Esta-
dual de Direitos Humanos. Seu con-
teúdo engloba desde questões rela-
cionadas com a população negra,
portadores de deficiência, homos-
sexuais e transexuais, até temas re-
ferentes à prostituição infantil, ido-
sos, criança e adolescente, povos
indígenas, usuários de drogas, saú-
de e trabalho escravo. Entre as pro-
postas mais polêmicas do documen-
to do seminário legislativo � base
para o projeto de lei �, destacam-
se a desmilitarização e a unificação
das polícias, bem como a criação
de uma perícia oficial autônoma no
Estado e a extinção da Justiça Mili-
tar. Caberá à Secretaria Adjunta de
Direitos Humanos da Secretaria de
Estado da Justiça e de Direitos Hu-
manos implementar o futuro pro-
grama.

O seminário legislativo signifi-
cou ainda o fechamento de um ci-
clo de iniciativas da Assembléia, em
parceria com a sociedade civil, em
prol da criação de um documento
como esse para Minas Gerais. Em
maio de 1997, um ciclo de debates
foi promovido para avaliar o pri-

meiro ano de vigência do Programa
Nacional de Direitos Humanos. Nes-
se encontro, foram apresentados
relatórios das audiências públicas
realizadas pela Comissão de Direi-
tos e Garantias Fundamentais da
Assembléia com o mesmo objetivo.
Tanto as audiências quanto o ciclo
de debates revelaram-se ainda opor-
tunidades para traçar as bases do
seminário realizado este ano, em
cuja abertura esteve presente o go-
vernador do Estado, Eduardo
Azeredo.

O primeiro dos quatro dias de
discussões � 17 a 20 de agosto �
teve início com a palestra do secre-
tário nacional dos Direitos Huma-
nos, José Gregori, que fez uma ava-
liação dos dois anos de vigência do
programa nacional. Entre as medi-
das implementadas pelo governo
federal, o secretário citou o julga-
mento do policial criminoso também
pela justiça comum � e não apenas,
de forma corporativa, segundo ele,
pelos tribunais militares, como ocor-
ria até então.

O debatedor da noite de abertu-
ra, deputado federal Nilmário
Miranda (PT), que já foi presidente
da Comissão de Direitos Humanos

da Câmara dos Deputados, lembrou
que o programa é, de certa forma,
declaratório, uma vez que não obri-
ga o governo federal nem os esta-
duais a implementar as ações pre-
vistas no documento. �Isso não im-
pediu avanços como a tipificação
do crime de tortura, entre outras
medidas implementadas. Mas o fato
é que há um abismo entre o que o
plano prevê e a realidade concreta,
sobretudo quando falamos de orça-
mento da União. O trabalho da Se-
cretaria Nacional de Direitos Huma-
nos precisa se traduzir também em
recursos orçamentários�, destacou.

Nilmário Miranda defendeu ain-
da que não é possível separar os
direitos civis e políticos dos direi-
tos econômicos, sociais e culturais.
Na opinião do parlamentar, é muito
difícil trabalhar a questão dos direi-
tos humanos no País sem mencio-
nar o desemprego � vinculado ao
crescimento da violência �, a fome
e a exclusão de várias parcelas da
população do sistema público de
saúde, bem como da educação. �Por
mais que celebremos os avanços dos
direitos civis e políticos, já não se
aceita mais no mundo inteiro essa
desvinculação�, enfatizou. O primei-
ro dia de debates foi coordenado
pelo deputado João Leite (PSDB),
presidente da Comissão de Direitos
Humanos da Assembléia, e a aber-
tura foi feita pelo corregedor do
Legislativo mineiro, deputado
Ermano Batista (PL).

No segundo e no terceiro dias
do seminário, sete grupos de traba-
lho discutiram os diversos temas e
produziram relatórios parciais que,
levados à plenária final, resultaram
na aprovação do documento final.
Antes disso, expositores fizeram
conferências sobre a universalização
dos direitos civis e o direito à inclu-
são social; o papel do Estado e da
sociedade civil na formulação e na
execução das políticas sociais; e a
atuação da segurança pública na
implementação dos direitos huma-
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nos. O ex-ministro da Administra-
ção Interna de Portugal Alberto Cos-
ta, que deu início ao processo de
reforma e de desmilitarização da
polícia naquele país, também parti-
cipou do seminário e relatou a ex-
periência vivenciada pelos portu-
gueses. Os parlamentares que co-
ordenaram as atividades do semi-
nário foram João Batista de Olivei-
ra (PDT), Ivo José (PT), Tarcísio
Henriques (PSDB)  e Durval Ânge-
lo (PT). O deputado Ivair Nogueira
(PDT) coordenou a plenária final, e
o encerramento do evento ficou a
cargo do presidente da Assembléia,
deputado Romeu Queiroz (PSDB).

Exclusão � Uma das questões abor-
dadas pelos expositores foi a ne-
cessidade de que os cidadãos se-
jam também responsáveis pela pro-
moção e defesa dos direitos huma-
nos � e não somente os governos.
�A democracia precisa ser pratica-
da não somente pelo voto, mas pela
vigilância constante e permanente.
Temos de ser cidadãos co-respon-
sáveis. Os direitos humanos que
queremos só vão existir se admitir-
mos que eles implicam responsabi-
lidade�, destacou o diretor do Insti-
tuto Brasileiro de Análises Sociais e
Econômicas (Ibase), Cândido
Grzybowski, referindo-se à impor-
tância da interação e da participa-
ção dos cidadãos na elaboração de
políticas públicas baseadas em di-
reitos humanos.

Diretor do Instituto desde 1990,
Cândido Grzybowsbi citou o traba-
lho do órgão para, a partir dele,
analisar três aspectos da questão: os
direitos humanos como um olhar
crítico sobre a realidade de exclu-
são social; os direitos humanos como
referência da economia e da estru-
tura social vigente; e os direitos
humanos como prática cultural de
mudança e forma de qualificar e
compreender as relações humanas.

Se a possibilidade de univer-
salizar esses direitos, independen-

temente de fronteiras, nunca este-
ve tão grande como agora, devido
à globalização, por outro lado, nun-
ca tantas pessoas tiveram negados
esses direitos. De acordo com
Grzybowski, as estruturas econômi-
cas e sociais de poder no mundo
globalizado estão marcadas pela
exclusão. �As famosas forças eco-
nômicas do mercado são extrema-
mente criativas, no sentido de criar
novas estruturas sociais e relações
e de fazer progredir a humanidade.
Fazem, entretanto, progredir também
a exclusão. O mercado obedece à
lei do mais forte e só funciona com
a regulação democrática, que garan-
te a igualdade de direitos entre os
cidadãos�, opinou.

Segundo o professor, para fazer e
praticar a democracia, antes de mais
nada é necessário um aprendizado
dos direitos humanos. �Precisamos de
grandes campanhas cívicas, de auto-
educação, de conscientização. A par-
ticipação cidadã é condição de uma
política mais avançada nesse setor�,
destacou. Esse caminho ainda está
sendo construído no Brasil. Apesar
dos avanços na área de direitos
humanos e da crescente mobi-

lização, a sociedade revela-se me-
nos solidária.

Na opinião do superintendente
de Pesquisa e Pós-Graduação da
Escola de Governo da Fundação
João Pinheiro, Flávio Saliba Cunha,
isso pode ser explicado porque vi-
vemos em uma sociedade capitalis-
ta que não se realizou plenamente,
ao contrário dos países do Primeiro
Mundo, e que se mostra excludente.
�Quando você tem emprego para
apenas uma parcela e somente ela
está envolvida no processo de tra-
balho, a solidariedade é frouxa, por-
que implica interdependência en-
tre os indivíduos, entre os seus pa-
péis sociais e suas funções�, opi-
nou. Na passagem de uma socieda-
de tradicional para uma sociedade
moderna, perderam-se os valores
fundados na autoridade e no
paternalismo, mas, na opinião dele,
não conseguimos nos inserir total-
mente �na solidariedade orgânica,
dentro da divisão do trabalho, que
efetivamente regula a convivência
civilizada dentro das sociedades
modernas�.

Nessa situação de transição, des-
taca-se um traço cultural fundamen-
tal no Brasil, que é o famoso �jeiti-
nho�. �Ao invés de resolver os pro-
blemas universalmente, contratual-
mente, como deve ser na socieda-
de moderna, recorre-se ao
paternalismo, ao parentesco, à soli-
dariedade mecânica. As regras da
modernidade estão ali, mas não te-
mos muita necessidade de usá-las,
se podemos recorrer à família, à
consangüinidade, às regras tradicio-
nais. É isso que produz essa ambi-
güidade na sociedade brasileira�,
destacou.

Na opinião do professor, a luta
pela inclusão econômica ainda cons-
titui o elemento fundamental den-
tro da nossa sociedade, a fim de
que possamos estender a todos os
direitos políticos, sociais e civis.
Vivemos em uma sociedade
excludente, pois muitos ainda não

 Cândido Grzybowsbi: estruturas
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têm, segundo Saliba Cunha, o direi-
to básico da cidadania civil: o direi-
to ao trabalho. �É fundamental que
todos estejam integrados ao proces-
so de trabalho, pois assim teremos
uma cidadania civil completa, re-
donda e bem-acabada. Os direitos
políticos e sociais, ou direitos hu-
manos, vão depender da qualidade
da cidadania civil�, completou.

A defesa dos direitos humanos e
do direito de identidade e cidada-
nia constam também de um docu-
mento que será entregue à Organi-
zação das Nações Unidas (ONU) em
dezembro, quando a Declaração
Universal dos Direitos Humanos
completará 50 anos. O documento
�Declaração de Direitos Humanos a
partir de uma perspectiva de gêne-
ro�, elaborado durante os últimos
cinco anos por mulheres da Améri-
ca Latina e do Caribe, propõe uma
nova carta universal de direitos,
�mais atual, mais abrangente, mais
democrática do que a declaração
universal, elaborada há meio sécu-
lo, quando o mundo e as relações
sociais eram completamente dife-
rentes�, destacou outra expositora
do seminário legislativo, Sílvia
Pimentel, coordenadora do Comitê
Latino-Americano e do Caribe para
a Defesa dos Direitos da Mulher
(Cladem), organização que reúne 17
países.

O documento tem 17 artigos e é
dividido em cinco tópicos: direitos
de identidade e cidadania; direito à
paz e a uma vida livre de violên-
cia; direitos sexuais e reprodutivos;
direito ao desenvolvimento; e di-
reitos ambientais. Entre esses tópi-
cos, merece destaque a questão da
violência contra a mulher e as cri-
anças. De acordo com Sílvia
Pimentel, além da agressão física,
existem ainda a violência psicoló-
gica e a sexual �barbaramente co-
metida contra crianças e, na maio-
ria das vezes, dentro de casa, por
um parente próximo ou pessoa co-
nhecida�, afirmou.

Polícias � Além da violência do-
méstica, foi abordada no seminário
a questão da violência como traço
historicamente marcante das insti-
tuições policiais brasileiras. Esse
assunto foi discutido durante o de-
bate sobre o papel da segurança
pública na implementação dos di-
reitos humanos, que contou com a
participação do ouvidor de Polícia
do Estado de São Paulo, Benedito
Domingos Mariano; do diretor do
Centro de Estudos e Pesquisas da
Escola de Magistratura do Estado do
Rio de Janeiro, Ruy Gomes Chaves;
e do coordenador do Grupo de Es-
tudos sobre Criminalidade e Con-
trole Social da Fundação João Pi-
nheiro, Luís Flávio Sapori.

A desmilitarização e a unifica-
ção das polícias, o controle externo
do Judiciário e a criação de
ouvidorias para fiscalizar a atuação
das corporações foram alguns temas
abordados no debate que se seguiu
às conferências. A necessidade de
instituir uma política de segurança
pública e delinear seu papel na
implementação dos direitos huma-
nos foi enfatizada por Ruy Gomes
Chaves. Segundo ele, não há incom-

patibilidade entre polícia e demo-
cracia e entre polícia e direitos hu-
manos, mas sim uma dificuldade em
compreender essas idéias. Isto por-
que estamos saindo de uma história
recente de autoritarismo, quando o
papel da polícia distanciou-se da
defesa da sociedade e passou mais
à defesa do Estado. �Na medida em
que o Estado não foi a expressão
da vontade política de seus cida-
dãos, a polícia também não expres-
sou a vontade daqueles a quem se
dirigia�, opinou.

O processo de transição do Es-
tado autoritário para o democrático
completou-se juridicamente, mas
não socialmente e, por isso, ainda
é preciso suplantar ressentimentos
em relação à polícia. Para Ruy Go-
mes Chaves, falta aprender que a
base da autoridade não é mais o
autoritarismo � mas a legitimidade,
fruto da credibilidade. Isso vale tan-
to para a sociedade quanto para as
instituições. �É fundamental consi-
derar que a polícia do cidadão tem
antes que ser uma polícia de cida-
dãos. Se a violência e a crimi-
nalidade atingem hoje todas as pes-
soas e instituições, elas não devem
ser tratadas exclusivamente como
questão de polícia. A segurança
pública é dever do Estado e direito
e responsabilidade do conjunto da
sociedade. A conscientização de to-
dos sobre esses papéis é, portanto,
fundamental, porque as formas tra-
dicionais de enfrentar o problema
da violação dos direitos humanos
têm falhado universalmente�, afir-
mou.

Ruy Gomes Chaves enfatizou
ainda a necessidade de instituir uma
doutrina de segurança pública que
consolide princípios; crie uma
metodologia de planejamento em
que os programas tenham uma
destinação orçamentária; e deixe
claro que a segurança pública é
questão essencial à concretização
dos direitos humanos e da cidada-
nia. Nessa visão sistêmica, é preci-

Flávio Saliba Cunha: acesso ao trabalho é
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so também analisar o papel do le-
gislador na produção de leis justas
e claras, que estabeleçam novos cri-
térios para as penas privativas da
liberdade e que ampliem a aplica-
ção das penas alternativas. Outros
papéis a considerar, segundo Ruy
Gomes Chaves,  são os da magis-
tratura, do Ministério Público e da
Defensoria Pública.

Para o pesquisador Luís Flávio
Sapori, da Fundação João Pinheiro,
a atuação do Judiciário, do Ministé-
rio Público e da Defensoria Pública
constitui um dos principais desafios
à implementação dos direitos hu-
manos no País, pois nesse segmen-
to está um grande foco de inefici-
ência e de ineficácia do sistema.
Apesar disso, o pesquisador não
acredita que a proposta de controle
externo do Judiciário seja uma so-
lução para o problema. �Isso seria
um equívoco e até um retrocesso.
Como é possível ter uma instância
representativa da sociedade civil
que, de cima do Judiciário, vai de-
cidir se o juiz julgou de maneira
correta ou incorreta?�, indagou. Um
controle administrativo, de proces-
sos, de indisciplina e de privilé-
gios, na opinião de Sapori, seria,
por outro lado, uma medida benéfi-
ca. Esta proposta foi, inclusive, apro-
vada na plenária final do seminário
legislativo, sob a forma de uma
Ouvidoria de Justiça, que fiscaliza-
ria a atuação de todos os segmen-
tos ligados à área.

Para o pesquisador, a tão criticada
lentidão da Justiça precisa ser
relativizada. Segundo ele, um certo
grau de morosidade é intrínseco à
Justiça moderna, pois há uma série
de mecanismos formais para garan-
tir o direito de cidadão à pessoa
acusada de cometer crimes. Em
contrapartida, ressaltou, o período
entre a ocorrência do fato crimino-
so e a sentença promulgada pelo
juiz � o processamento penal � é
�indesejável e um fator que agride
os direitos humanos�. �Nosso pro-

cesso penal é muito burocratizado
e cartorial e pouco oralizado. Ou
seja, herança de um modelo de jus-
tiça colonial que impregnou a justi-
ça criminal brasileira�. Uma alterna-
tiva a esse modelo burocratizado,
para ele, é o fortalecimento dos
Juizados Especiais Criminais. Esses
Juizados envolvem a apresentação
do caso criminal diretamente ao juiz
e aproximam a Justiça da popula-
ção e do trabalho policial.

Ouvidoria � A polícia é outra insti-
tuição que precisa passar por
reformulações e se modernizar,
aproximando-se da sociedade e aju-
dando no trabalho de imple-
mentação dos direitos humanos. A
fiscalização dos atos das
corporações é componente essen-
cial nesse processo e sua importân-
cia foi destacada no seminário. Uma
das iniciativas que têm dado certo
é a da Ouvidoria de Polícia do Esta-
do de São Paulo. O ouvidor, Bene-
dito Domingos Mariano, defendeu,
no evento, que sociedade civil e
polícia cheguem a um novo mode-
lo � o de uma polícia que investiga
para prender e não o inverso, como
ocorria no regime autoritário.

A Ouvidoria foi criada por de-
creto do governador, em janeiro de
1995, e implantada em novembro
daquele ano, com a função de ou-
vir as reclamações e as denúncias
da população de São Paulo contra
policiais. Segundo o ouvidor, em
1996, primeiro ano de atuação da
Ouvidoria, as principais reclamações
referiam-se a problemas estruturais
das polícias civil e militar: pediam
a intensificação das investigações da
polícia civil no problema do
narcotráfico e o aumento de poli-
ciamento. No segundo ano, após as
denúncias de violência na Favela
Naval, em São Paulo � quando poli-
ciais militares espancavam morado-
res durante as rondas noturnas e uma
dessas pessoas acabou morrendo,
depois de levar um tiro �, o perfil
das reclamações mudou, passando
a abordar os abusos de autoridade.
�Isso demonstra que a população
quer a polícia na rua, mas que esta
apure os fatos dentro da legalidade
e não que cometa atos mais
delituosos do que os que deveria
investigar�, comentou.

O ouvidor destacou, ainda, ou-
tras contribuições do órgão, como a
revisão completa do regulamento
interno da polícia militar. Segundo
ele, o novo regulamento altera o
conceito das transgressões cometi-
das. Atualmente, ressaltou, 80% das
infrações disciplinares são classifi-
cadas como as cometidas pelos po-
liciais dentro do quartel. O novo
regulamento inverte esse princípio
e classifica as principais transgres-
sões, como as cometidas contra a
população, no exercício da ativida-
de-fim do policial. Retira, também,
cerca de 40 transgressões definidas
durante o período ditatorial, como
a obrigatoriedade de que o policial
pedisse autorização ao superior
quando quisesse se casar. Benedito
Mariano contou, ainda, que a
Ouvidoria tornou-se um canal para
que os próprios policiais denun-
ciassem abusos de autoridade co-

Benedito Domingos Mariano defende
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metidos internamente. Outra contri-
buição para mudar o regulamento
foi a alteração no perfil do treina-
mento de tiro dos policiais, que pas-
sam a ganhar mais pontos se atingi-
rem partes não letais do corpo, como
braços e pernas. De 1990 a junho
de 1998, 5,4 mil civis foram mortos
por policiais e 111 policiais morre-
ram em confronto com a crimi-
nalidade, em São Paulo. �É preciso
mudar a visão de que polícia efici-
ente é polícia violenta�, res-
saltou.

Essa atividade fiscalizadora tam-
bém estará sendo exercida em Mi-
nas Gerais. Em agosto deste ano,
foi nomeado o ouvidor de Polícia
do Estado, o advogado José Roberto
Gonçalves de Resende, empossado
no dia 8 de setembro. Ele foi indi-
cado, por unanimidade, pelo Con-
selho Estadual de Direitos Huma-
nos para ocupar o cargo, conforme
determinava a Lei 12.622, de 1997,
que criou a Ouvidoria de Polícia,
originária de projeto do deputado
Durval Ângelo (PT). Sua assessoria,
formada por um delegado, um ofi-
cial da PM, um procurador, um as-
sistente social e um jornalista, está
sendo escolhida em comum acordo
com os titulares das secretarias de
Estado. Entre as atribuições de
Rezende, estão: apurar atos de
corrupção, improbidade, malversa-
ção da coisa pública por servidores
ligados às polícias militar ou civil e
propor medidas punitivas ou sanea-
doras.

Muitos críticos das polícias e al-
guns de seus integrantes acreditam
ainda que a desmilitarização e a
unificação das corporações seria um
ponto de partida para resolver ques-
tões como essas. Outros, no entan-
to, acreditam que a fusão só servi-
ria para somar os problemas. O re-
presentante da polícia militar em um
dos grupos de trabalho do seminá-
rio legislativo, tenente-coronel Se-
vero Augusto, declarou-se contrá-
rio à unificação. �A grande maioria

dos países tem várias polícias, como
a municipal, a estadual, a federal e
a de trânsito. O caminho nesses
países tem sido a descentralização.
Se a polícia for unificada aqui, se-
rão apenas potencializadas as ca-
rências hoje existentes�, opinou.
Para ele, o problema da segurança
pública só será resolvido com uma
política específica, que envolva os
diversos órgãos do Estado e o siste-
ma de defesa social.

Contrário também à desmi-
litarização da polícia e à extinção
da Justiça Militar, Severo Augusto
afirmou que a violência institu-
cionalizada nas corporações não está
obrigatoriamente relacionada com o
caráter militar da polícia. �Hoje a
capacitação dos profissionais é vol-
tada para a proteção e o socorro.
Somente 3% do currículo de forma-
ção são de natureza militar�, expli-
cou. Severo Augusto defendeu a
criação da Ouvidoria de Justiça para
fiscalizar as ações relacionadas com
a atividade judiciária, mas criticou a
proposta de extinção da Justiça Mi-
litar. �Se cometem crimes dolosos
contra a vida, como um homicídio,
os policiais são julgados pela justi-
ça comum. Na Justiça Militar, são
analisados os ilícitos penais de me-
nor ofensa, como prevaricação�,
afirma.

O representante da Comissão
Pastoral de Direitos Humanos da
Arquidiocese de Belo Horizonte,
William Santos, que participou do
mesmo grupo de trabalho, defen-
deu, por outro lado, a  reforma das
corporações. �A unificação das po-
lícias interessa à cidadania. Hoje
existe conflito de competências. A
polícia civil, que teria a função ju-
diciária (investigação e perícia), está
voltada para a manutenção e a guar-
da dos presos. Com a fusão, a es-
trutura poderia ser enxugada, e o
pessoal poderia ser mais bem apro-
veitado�, opinou. Santos defendeu,
ainda, a extinção da Justiça Militar,
por considerá-la um privilégio.

�Quem julga os militares são seus
pares, o que não é justo�, destacou.

Na opinião do ouvidor do Esta-
do de São Paulo, Benedito Domin-
gos Mariano, temos que caminhar
para construir no Brasil uma única
polícia de caráter civil, revendo os
problemas existentes nas duas
corporações e aproveitando o que
há de positivo nelas. A disciplina e
a hierarquia, por exemplo, não são,
para ele, privilégios das instituições
militares, mas das instituições sóli-
das e democráticas. Prova disso é a
polícia montada do Canadá, atual-
mente símbolo da polícia comuni-
tária e de caráter civil. Já a violên-
cia, tratada muitas vezes como caso
isolado, é, para ele, uma conse-
qüência da estrutura � que precisa
ser reformulada. �Se as forças mili-
tares são treinadas para combater o
inimigo, vão tratar o civil desta for-
ma caso passem a exercer uma fun-
ção civil�, exemplificou.

Discussões como essas não se
esgotam em um seminário legis-
lativo. Mas a experiência demo-
crática demonstra que, nos fóruns,
com a participação da sociedade
civil organizada e do poder pú-
blico, muitas vezes são �amarra-
das� propostas que acabam se re-
velando diretrizes para ações de
governo e referência para a po-
pulação lutar por seus direitos.
Prova disso foi o Programa Nacio-
nal de Direitos Humanos, que ago-
ra começa a se ramificar para os
demais Estados da Federação. Em
Minas Gerais, já foi dado o pri-
meiro grande passo para atingir
esse objetivo.

Participaram da cobertura do Semi-

nário Legislativo �Direitos Huma-

nos e Cidadania� os jornalistas

Cristiane Pereira, Eustáquio Mar-

ques,  Fabíola Farage e Leonardo

Coutinho (estagiário)
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