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Senhoras e senhores deputados,

Ao conduzir os Estados Unidos e, com eles, a
civilização ocidental. no trecho mais angustiante do
século 20. Roosevelt proclamou a liberdade contra o
medo.

Havia, naqueles anos, espantoso culto à violên-
cia. O nacional-socialismo, que era a junção de dois
termos positivos, batizava uma doutrina que exacer-
bava o nacionalismo no expansionismo e no racismo
vulgares e enxovalhava o socialismo, ao estabelecer
uma violenta associação entre o Estado e o grande
capital alemão.

Era um tempo de medo contra um inimigo que
tinha nome, programa e endereço. O mundo pôde unir-
se e derrotar aquele inimigo. Mas não se derrotou o
medo. nem se derrotou a violência.

O que tem a ver, poderão perguntar alguns, a lem-
brança de Roosevelt e do nazismo com os assaltos à
mão armada. o tráfico de drogas, o assassinato de ino-
centes, a corrupção policial, o pavor que tomou conta
das grandes cidades brasileiras? Tudo tem a ver.

O mundo conhecera, nos dez anos que se segui-
ram. entre o fim da Primeira Guerra Mundial e a crise
de 1929, a grande expansão econômica liberal, co-
mandada pelos Estados Unidos. Com a crise de 1929
houve o desemprego em todos os países do Ocidente.
sobretudo na Alemanha e nos Estados Unidos. A Ale-
manha encontrou em Hitler o seu salvador. Os Esta-
dos Unidos resolveram o seu problema com eleições
democráticas que, em 1932. mandaram o liberal



Hubert Hoover para casa e escolheram o
intervencionista Franklin Roosevelt para salvar a na-
ção. Foi nesse contexto histórico que Roosevelt dis-
se ao mundo que era preciso libertar o homem do
medo.

A grande lição daqueles anos é a de que a violên-
cia é filha da injustiça e do egoísmo. Nos anos 20
houve o esplendor das grandes fortunas norte-ameri-
canas. A concentração de renda e a introdução de no-
vas tecnologias. moderníssimas para a época, leva-
ram à exaustão do modelo e à grande depressão, com
as suas conseqüências sociais, entre elas a violência
urbana.

Estamos na mesma situação. A globalização da
economia, sob a hegemonia norte-americana, é mais
grave hoje do que ontem, mas a sua natureza é a mes-
ma. Tal como se organizara o crime em Chicago e
Nova lorque, com a violação da Lei Seca, organiza-
se o crime no mundo moderno, com o tráfico de dro-
gas. E, tal como ontem, as causas são as mesmas: o
domínio do capital financeiro sobre os Estados naci-
onais. sob o comando de Wall Street.

Quero trazer a este Plenário alguns números da
violência em nosso país, destacados na revista 'Veja"
da semana passada:

- as capitais brasileiras são campeãs mundiais
em assassinatos;
- a cada 13 minutos, uma pessoa é morta no
Brasil;
- um em cada cinco jovens brasileiros já viu
o corpo de alguém que morreu assassinado;
- de cada 100 crimes cometidos no País, ape-
nas 2 são desvendados.

Ainda temos. em Minas, uma posição melhor do
que a dos outros grandes Estados. mas isso não nos
serve de consolo. O que sofre a nossa população já é
de desesperar. O que poderemos fazer?

Encaminhei ao Ministro da Justiça e ao General
Alberto Cardoso, encarregado da segurança
institucional do Governo da União, a proposta elabo-
rada por esta Casa para dar início às discussões que
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levarão à formulação de um programa mineiro contra
a violência. Trata-se de um conjunto de medidas que
poderão aliviar a situação angustiante que estamos en-
frentando, mas é preciso ir além. Esse projeto, para
ser viabilizado, dependerá de uma contrapartida
efetiva de recursos, de parte do Governo Federal, o
que poderia ser feito - como propusemos - com o aba-
timento de parcelas de nossa dívida fundada com a
União.

Não basta fazer o que podemos fazer se houver
recursos para o programa, contratando mais polici-
ais, armando-os para a guerra de todos os dias, cons-
truindo presídios cada vez mais blindados. Temos,
sim, que contratar mais policiais e levantar mais pre-
sídios, mas apenas isso nunca resolverá o problema.
Temos que dar mais condições ao Poder Judiciário, a
fim de que os processos sejam julgados com mais ra-
pidez, e os criminosos, encaminhados à reclusão - mas
isso ainda é muito pouco para que se combata a vio-
lência.

A consciência de que a violência tem suas raízes
nas distorções sociais não é isolada nos movimentos
ideológicos e políticos. Em recente congresso sobre
o assunto, realizado em Viena, no ano passado, sob o
patrocínio da ONU, concluiu-se que a miséria é a pro-
lífica mãe da violência. Permito-me ler um trecho
dessa conclusão, que faz parte dos documentos dis-
tribuídos sobre o assunto:

'Em países pobres um maior número de pes-
soas são pressionadas a se envolver em atividades
criminosas, como forma de sobrevivência
econômica. Por essa razão, em muitos países em
desenvolvimento existem grupos relativamente
grandes de criminosos, prontos para usar a vio-
lência na busca de rendimentos ilegais. Em alguns
países, a cultura da miséria incorpora o alcoolis-
mo, o abuso de drogas, o abandono das crianças e
altos índices de violência, incluindo a que se prati-
ca contra as mulheres e as crianças. Nesse contex-
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to, não deveria ser surpresa o fato de que o nível
de criminalidade seja inversamente relacionado
com a afluência da sociedade".

Vivemos em uma sociedade na qual adolescen-
tes são mortos para que de seus pés se retirem os tênis
importados; na qual qualquer pessoa pode ser morta
para que não venha a reconhecer o assaltante de um
banco ou de um supermercado; na qual - como ocor-
reu recentemente em Brasília - um trabalhador é as-
sassinado porque se nega a entregar ao assaltante o
almoço que leva em sua marmita.

O raciocínio é elementar: quem tem em sua mão
uma ferramenta de trabalho não tem como usar um
revólver. Quem está trabalhando não tem motivos,
nem tempo, para cometer um crime. É muito mais ba-
rato construir galpões para o trabalho do que erigir
presídios de segurança máxima. Mais ainda: um cri-
minoso recolhido custa ao Estado, no mínimo, dez
salários mínimos.

Senhoras e senhores deputados.

Todos reconhecemos. com a Constituição Fede-
ral em vigor, que a segurança é problema da socieda-
de como um todo. Mas aos parlamentos cabe a res-
ponsabilidade maior. Se o Poder Legislativo dos Es-
tados está limitado pela Constituição Federal, que nos
impede de criar leis penais, temos ampla margem para
uma ação complementar. Sempre que estivermos cri-
ando um emprego, estaremos impedindo que se for-
me um criminoso: sempre que criarmos uma escola,
estaremos desviando dezenas de crianças das ruas;
sempre que estivermos remunerando decentemente
um policial, estaremos impedindo que ele se deixe
corromper.

Em suma: é nosso dever combinar as medidas re-
pressivas com as medidas preventivas. Mas a preven-
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ção do crime é um ato múltiplo. Prevenir o crime é
evitá-lo, e evitá-lo é, mais do que impedir a sua exe-
cução, eliminar-lhe a causa.

Há ainda outro tipo de violência do qual pouco
se fala: a violência institucional. Quando as institui-
ções do Estado promovem o privilégio de uns contra
os outros, quando as leis estabelecem distinções en-
tre os agentes do crime, sendo benevolentes com os
que procedem das elites e cruéis contra os mais dé-
beis, elas estão também promovendo a violência.
Quando as leis admitem a liberdade dos juros e limi-
tam os salários, elas estão promovendo a violência.
Quando o governo estimula a demissão de trabalha-
dores, seja do setor público, seja do setor privado,
em nome de discutível competitividade e eficiência,
ele está promovendo a violência.

A questão da violência, por sua extensão e gravi-
dade, não será resolvida com intervenções setoriais
ou estanques. Ela exige, antes de tudo, uma ampla
tomada de consciência e uma decisão coletiva de pôr
fim ao estado quase caótico em que estamos vivendo.
Exige, portanto, o envolvimento dos poderes públi-
cos e da sociedade civil, em todo o seu espectro.

O entendimento do problema nessa dimensão le-
vou a Assembléia Legislativa de Minas a iniciar e es-
timular uma ampla campanha contra a criminalidade
e a violência, a que demos o nome "Movimento pela
Segurança e Vida". Essa campanha terá como desta-
que. em primeiro momento, a realização de um Dia
Estadual da Segurança Pública, em 6 de julho, cujas
atividades estarão centradas na teleconferência "Se-
gurança Pública: O Papel do Estado e da Sociedade",
que acontecerá neste Plenário.

Faço um apelo aos nobres deputados, às autori-
dades governamentais dos três Poderes e às institui-
ções da sociedade civil para que abracem esse proje-
to, de vital importância para toda a população do nosso
Estado. Além da teleconferência - para a qual estamos
mobilizando os prefeitos. presidentes de câmaras de
vereadores e outros representantes da sociedade civil
de todos os municípios mineiros -. deveremos reali-



zar um Seminário Legislativo no segundo semestre
deste ano, dando ao assunto a dimensão nacional que
merece.

Estamos certos de que, desses debates, haverá no-
vos caminhos para que recuperemos um pouco da paz
que tínhamos no passado. Nunca houve um tempo sem
violências, e provavelmente nunca haverá aquela
tranqüilidade com que o homem vem sonhando, des-
de que perdeu o paraíso. Mas podemos nos livrar do
medo e voltar a andar pelas ruas sem a sensação de
que uma bala perdida pode nos atingir.

O tempo é curto para impedir que o medo das
grandes cidades se transforme em pânico. Devemos
agir já, e - o mais importante - agir juntos. A segu-
rança é direito e responsabilidade de todos.

Muito Obrigado.

Deputado Anderson Adauto
Presidente da Assembléia Legislativa

do Estado de Minas Gerais
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