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Apresentação

Seminário Constituição 20 Anos: Estado, Democracia
e Participação Popular

P

or ocasião das comemorações dos 20 anos da “Constituição Cidadã”, realizamos em novembro de 2008 o Seminário chamado “Constituição 20 Anos: Estado, Democracia e
Participação Popular”. O requerimento foi apresentado pela Subcomissão Especial de Participação Popular e os 20 anos da Constituição Federal presidida pelo Deputado Pedro Wilson, membro
de nossa Comissão.
A realização e sucesso do Seminário somente foram concretizados devido à contribuição e participação de várias entidades
e organizações da sociedade civil que não mediram esforços e estiveram presentes em inúmeras reuniões preparatórias e debates
que antecederam o seminário.
O Seminário proporcionou o resgate do papel dos movimentos sociais no processo constituinte, do protagonismo construído a muitas mãos através de emendas populares, abaixo assinados, articulação e mobilização da sociedade.
Foram dois dias de debates divididos em quatro mesas com excelentes painelistas os quais participaram de uma forma ou outra
da construção do processo constituinte em um momento em que
a sociedade vivia a redemocratização, a saída da ditadura militar
em nosso país e o surgimento de várias organizações sociais.
A riqueza dos debates proporcionado pelos painelistas e pelos participantes, trouxe a tona várias propostas que não integraram a agenda de debates do congresso constituinte, e também muitas que foram transformadas em Lei, no entanto, 20
anos depois permanecem não regulamentadas prejudicando
toda a sociedade brasileira.
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Do Seminário, ficaram desafios e perspectivas para os setores populares, temas de grande importância para nosso país que
ainda não foram regulamentados, a organização e mobilização
social na perspectiva da construção de um Estado mais justo,
plural e democrático.
Agradeço novamente as entidades e movimentos sociais que
apostaram na construção coletiva deste seminário. Aos parlamentares membros de nossa Comissão nosso reconhecimento
pelo esforço e dedicação demonstrado através da participação.
Desejo uma boa leitura a todos.
Deputado Adão Pretto
Presidente da CLP
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Entidades parceiras

Pastorais Sociais da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil
– CNBB
Instituto de Estudos Sócio Econômicos / Fórum Brasil de Orçamento – INESC / FBO
Centro Feminista de Estudos e Assessoria – CFEMEA
Comissão Brasileira de Justiça e Paz – CNBB
Movimento Nacional de Direitos Humanos – MNDH
Intervozes / Coletivo Brasil de Comunicação Social
CUT Nacional e CUT / DF
Associação Brasileira de ONGs – ABONG
Grito dos Excluídos
Universidade de Brasília – UnB
Conselho Indigenista Missionário – CIMI
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Seminário Constituição 20 anos

Programação
Auditório Nereu Ramos
27 e 28 de novembro de 2008
Dia 27 de novembro – 9:00
Mesa de Abertura
• Deputado Arlindo Chinaglia
Presidente da Câmara dos Deputados
• Deputado Adão Pretto
Presidente da Comissão de Legislação Participativa
• Deputado Pedro Wilson
Presidente da Subcomissão Especial Participação
Popular nos 20 anos da Constituição Federal
• Irma Passoni
ex Deputada Constituinte
Dia 27 de novembro – 10:00
Mesa 1: Contexto Histórico
•
•
•
•

e Político

Laura Tavares
Padre Virgílio
Daniel Rech
Maria Victória Benevides
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Nesta Mesa pretendemos resgatar o contexto histórico e político no qual se desenrolou o processo constituinte, os modelos de
Estado em discussão e a correlação de forças então existentes.
Seria importante resgatar naquele momento pós-ditadura militar as expectativas com relação ao Congresso Constituinte, os
debates na imprensa e na sociedade civil e como as forças sociais e
políticas se organizaram para a disputa histórica que lá se daria.
Propomos também nela resgatar como se deu o surgimento, crescimento e diversificação dos movimentos sociais, no
contexto da ditadura militar, e apontar como esta força social e
política incidiu sobre o processo constituinte.
Dia 27 de novembro – 14:00
Mesa 2: Protagonismo

Social

• Irma Passoni
• Francisco Whitaker
• Nailton Muniz Pataxó
• Schuma Schumaher
Nesta Mesa pretendemos aprofundar o aspecto da participação popular no processo constituinte, resgatar a capacidade crítica e propositiva dos movimentos sociais, sua diversidade, as
articulações e mobilizações populares, os abaixo-assinados temáticos, as emendas populares, os contatos diretos dos movimentos com os constituintes e a participação popular nas Comissões
e nas audiências públicas.
Propomos que nesta Mesa se comente acerca da qualidade
desta participação popular, da sua contribuição estratégica para
os debates e da marca popular e democratizante deixada pelos
movimentos populares na Constituição de 1988.
Dia 28 de novembro 10:00
Mesa 3: Ausências e Esquecimentos
•
•
•
•

Sueli Carneiro
José Antonio Moroni
Antônio Carlos Spis
Ana Dias
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Nesta Mesa pretendemos identificar temas e propostas populares que não integraram a agenda de debates do Congresso Constituinte e, por consequência, a própria Constituição. Pretendemos
também identificar segmentos sociais que não foram contemplados e temas e propostas que continuam até hoje ausentes do
debate legislativo, apesar de serem centrais para os setores populares. Por exemplo, a questão dos direitos das populações quilombolas, dos trabalhadores domésticos e dos grupos LGBT (Lésbicas,
Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais), entre outros.
Pretendemos, também, comentar acerca de direitos que foram reconhecidos pelo texto constitucional mas que não foram até hoje regulamentados, não foram implementados, não
chegaram à vida real das brasileiras e dos brasileiros.
Dia 28 de novembro – 14:00
Mesa 4: Desafios e Perspectivas
• Dalmo de Abreu Dallari
• Sonia Fleury
• Milton Barbosa
• Ivaneck Perez Alves
Nesta Mesa pretendemos identificar os desafios e perspectivas que ficam para os setores populares, a partir da avaliação do
processo constituinte realizada neste Seminário e da avaliação
destes 20 anos de vivência da Constituição Federal.
Pretendemos debater e construir consensos na direção do
aprofundamento das práticas democráticas em nosso país, do
controle social sobre as políticas públicas e da construção de um
novo modelo de Estado, radicalmente democrático, justo e plural, a partir do protagonismo dos setores populares.
Comissão de Legislação Participativa
Subcomissão Especial Participação Popular nos 20 anos da Constituição Federal
Deputados: Adão Pretto, Pedro Wilson, Lincoln Portela, Luiza
Erundina e Eduardo Barbosa
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Mesa 1: contexto histórico e político
A SRA. APRESENTADORA – Autoridades presentes, senhoras e
senhores, bom dia.
Tem início, neste momento, a cerimônia de abertura do Seminário Constituição 20 anos: Estado, Democracia e Participação
Popular, promovido pela Comissão de Legislação Participativa
(CLP), conjuntamente com as representações das organizações e
movimentos sociais.
São convidadas a compor a Mesa de Honra as seguintes autoridades: o Exmo. Sr. Deputado Adão Pretto, Presidente da Comissão de Legislação Participativa; o Exmo. Sr. Deputado Pedro
Wilson, Presidente da Subcomissão Especial Participação Popular nos 20 anos da Constituição Federal ; a Exma. Sra. Deputada
Constituinte Irma Passoni.
Convidamos todos para, de pé, ouvirmos o Hino Nacional, que
será executado pelos integrantes do Projeto Giração, um projeto
social que atende a meninos e jovens em situação de rua.
(É executado o Hino Nacional.)
A SRA. APRESENTADORA – Com este seminário, pretende-se
resgatar o importante papel dos movimentos sociais no processo
constituinte em todas as suas fases, destacando-se o protagonismo das organizações populares na construção da Constituição
Federal, promulgada em 1988.
Para abrir o seminário, fará uso da palavra o Exmo. Sr. Deputado
Adão Pretto, Presidente da Comissão de Legislação Participativa.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Adão Pretto) – Bom dia, companheiros e companheiras.
Cumprimento o meu colega e Presidente da Subcomissão de
Legislação Participativa, Deputado Pedro Wilson, e a ex-colega
e sempre Deputada Federal Irma Passoni, que foi Constituinte e
ajudou a elaborar a Constituição.
Agradeço a todos e aos nossos convidados, que nos honram
com suas presenças. Ainda vai chegar mais gente. Esse foi o motivo do atraso da abertura do seminário.
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Muitos eventos estão sendo realizados em Brasília. Portanto,
não vamos contar com a presença de muitas pessoas neste seminário, como era o esperado. O assunto a ser tratado merecia a
atenção de mais pessoas.
Agradecemos também aos funcionários da Comissão de Legislação Participativa que organizaram este evento, enfim, a todos
os que trabalharam para que ele fosse realizado.
Ontem, tivemos um debate sobre a questão da terra, a questão indígena, a questão dos quilombolas. Hoje e amanhã vamos
dar continuidade a este seminário, com o debate sobre os vinte
anos da nossa Constituição.
Foram obtidas muitas vitórias por meio da luta do povo.
Os sindicatos, os movimentos, a Central Única dos Trabalhadores (CUT), a Igreja, as universidades se mobilizaram. Eram feitos
abaixo-assinados para apresentação de emendas populares. As
pessoas coletavam dinheiro e faziam vaquinha para vir a Brasília
reivindicar aos Constituintes a aprovação das emendas populares
apresentadas pela sociedade. Assim, foram obtidas muitas vitórias,
como eu disse. Cito a questão do salário-desemprego, a questão
do direito à saúde e à educação para todos, a questão da aposentadoria com um salário mínimo para a mulher agricultora. Antes da
Constituinte, a mulher da roça só se aposentava com meio salário,
depois que perdia o marido. Agora, a partir da Constituição, elas
também podem se aposentar com um salário mínimo, mesmo não
sendo viúvas, a partir dos 55 anos de idade. É garantido também
o salário-maternidade à mulher da roça. Esse direito não existia e
foi conquistado por meio da Constituição. Muitas outras conquistas foram obtidas pelo povo, mas ainda não foram colocadas em
prática. Cito a questão da reforma agrária. Houve uma luta muito
intensa, ela foi aprovada na Constituição, mas ainda não foi colocada em prática. Está sendo feita aos empurrões, como se diz no
Rio Grande. Graças à luta do Movimento dos Trabalhadores Rurais
Sem Terra (MST), à luta dos movimentos, está sendo feito algum
assentamento. Mas a reforma agrária mesmo ainda não foi feita.
Quanto ao trabalho escravo, também houve uma conquista
do povo, no sentido de que, no Brasil, não poderia mais existir
trabalhador escravo. Mas todos nós sabemos que ainda existe
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trabalhador escravo em várias regiões do Brasil. E há esse projeto
que tramita na Casa, de regulamentação, ainda, da Constituição, que já foi aprovado aqui na Câmara, tem de ser votado em
segundo turno e não há acordo. Portanto, essa lei ainda não foi
colocada em prática.
Assim também a demarcação da terra dos índios neste Brasil,
que era todo dos índios. Quando os portugueses chegaram, os
índios já estavam aqui. Portanto, eles eram os donos do Brasil,
e hoje eles têm pequenos nacos de terra, e mesmo assim principalmente os fazendeiros querem adonar-se do resto da terra
indígena, e está havendo muitos problemas ainda. Lula fez alguns decretos de demarcação de terras indígenas, e aqui, na Comissão de Agricultura, de que eu faço parte, só nesta Comissão,
por exemplo, existem oito decretos legislativos para anular os
decretos do Presidente da República.
E há a questão dos quilombolas; também a área dos quilombolas precisa ser demarcada. Nós que estamos aqui, a grande
maioria, somos descendentes de europeus. Por exemplo, meus
avós vieram da Itália, e vieram em busca de melhores dias no
Brasil, mas os negros que vieram da África na verdade não vieram, foram trazidos em porões de navios, amarrados com concorrentes. Chegando ao Brasil perderam até o nome, o nome
que trouxeram, o nome de batismo, porque aqui os senhores
das terras davam-lhe outro nome que achavam melhor. Então,
perderam tudo, até o nome. Portanto, o Brasil tem uma dívida
muito grande com os quilombolas, e isso também está garantido
na Constituição e ainda não foi executado.
Portanto, meus companheiros e companheiras, este seminário é para debatermos exatamente isso. Aqui vamos discutir as
conquistas do povo, o que ainda não foi executado e como fazer
para que isso seja colocado em prática.
Eu disse ontem, companheiros Irma Passoni e Pedro Wilson,
que se fizéssemos uma Constituição hoje talvez ela fosse pior
do que aquela que foi feita, porque o Congresso Nacional atual
é mais conservador do que o que nós tínhamos em 1988. Também as lutas do povo naquela época estavam no auge, bem mais
avançadas do que agora. Eu disse ontem, na abertura do nosso
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evento, que na época eu era Deputado Estadual, e no Rio Grande do Sul foi feita a ocupação de uma fazenda que é conhecida
no Brasil, a Fazenda Anoni, foi feita essa ocupação sem os policiais descobrirem, com 10 mil pessoas. O movimento colocou 10
mil pessoas numa fazenda sem ninguém perceber. Então, vejam
como estava a organização na época.
A Direita também tinha suas organizações. Ronaldo Caiado,
por exemplo, que é conterrâneo de Pedro Wilson, fundava a
União Democrática Ruralista (UDR). Estive na cidade de Uruguaiana, no Grande do Sul, numa quinta-feira; no sábado Ronaldo Caiado estaria lá, e estavam pintando as árvores, pintando as
praças para recebê-lo; os fazendeiros doavam dez, vinte cabeças
de gado cada um para organizar o grande movimento da UDR.
Fiquei sabendo inclusive que um agricultor, proprietário de dez
hectares, pequeno agricultor, não tendo outra coisa para ajudar
a fundação da UDR, doou uma lata de mel de abelha de vinte
quilos. Outro agricultor, sem terra, que não tinha como ajudar,
doou um avestruz que ele tinha criado a guaxo. Depois leiloaram
a cadeira em que Ronaldo Caiado se sentou para jantar. Foi leiloada por não me lembro que valor, mas foram vários milhões.
Também leiloaram o boné que Ronaldo Caiado usava — para
verem como estava no auge a luta, preparando a Constituição.
Hoje, se acontecesse uma nova Constituinte, certamente teríamos uma legislação ainda mais atrasada, ou, digamos, mais
conservadora, porque a luta do povo hoje não está tão intensa
como estava na época, e o Congresso Nacional, como já disse, é
mais conservador. Então, nossa luta hoje é para fazer com que os
direitos que o povo conseguiu naquela ocasião sejam colocados
em prática, e esse é o motivo do nosso encontro no dia de hoje.
Muito obrigado.
A SRA. APRESENTADORA – Com a palavra a Exma. Sra. Deputada Constituinte Irma Passoni.
A SRA. IRMA PASSONI – Bom dia a todos. Cumprimento aqui
o Presidente da Comissão, Deputado Adão Pretto, o Deputado
Pedro Wilson, e na platéia o Pe. Virgílio, uma pessoa que sempre
esteve presente no processo.

19
Comissão de Legislação Participativa

ação parlamentar

A Comissão de Legislação Participativa provoca este debate
hoje aqui para rememorarmos, atualizarmos um processo. Para
organizar a lei que nos rege a todos, que é a Constituição brasileira, ela rememora o processo da Nação, e eu gostaria de fazer
uma distinção que normalmente costumamos não lembrar, eu
acho. Existe o poder, o Governo, o Estado e a Nação. A Nação
para mim significa muito mais o conjunto das pessoas, dos cidadãos e cidadãs espalhados pelo continente brasileiro. É um continente, na verdade. Nós temos um continente, e nem sempre
tivemos consciência do tamanho do Brasil. Nem sempre tivemos
consciência do tamanho, nem do que os brasileiros e as brasileiras fazem no dia-a-dia ali onde vivem, onde estão.
Eu só queria lembrar que, na Constituinte, foram sementes
o que nós plantamos, e já plantávamos de forma mais sistemática e organizada desde 1968. É claro que, sempre, o Brasil...
Se formos recontar a história — e há um esforço para isso, não é? —,
vamos ver que o Brasil, os brasileiros nunca se acomodaram
na história. Sempre tentaram organizar-se e fazer valer a vida
e a vontade da cidadania. É claro que em certas épocas com
mais dificuldade.
A partir de 1968 — e disso nós fomos testemunhas; está aqui
Ana também, que vai participar depois de uma Mesa — nós organizamos a resistência, primeiro, contra o arrocho salarial, porque
havia uma mudança do processo produtivo brasileiro e mundial.
Estávamos entrando num processo de automação industrial. As
pessoas estavam saindo do campo, cada vez mais, e em maior
quantidade, vinham para a cidade, para a produção, e vinham
para um processo produtivo muito mecânico; só que na década
de 70 começou o processo de automação. E dessa automação o
que é que se dizia? “Bom, as pessoas que vieram do campo não
vão ser capazes de entender o que é essa sociedade da informação, por que é que essa automação existe”.
E os senhores sabem muito bem que em 1972, 1973, nós tivemos
um grande desemprego, porque mudou o processo de produção, e
nesse desemprego é claro que o movimento contra a carestia, que
era um movimento de mulheres, basicamente questionando a
alta do custo de vida, e os trabalhadores questionando o arrocho
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salarial, esse movimento sindical e o movimento popular passaram
a construir, a enxergar o porquê, a razão das dificuldades nas
vidas das pessoas, e a partir disso... Na época, estávamos em plena
ditadura, quando duas pessoas se reunirem significava porem as
cabeças a prêmio, com prisão e tortura; então, esse processo de
resistência — estávamos até perguntando — foi melhor ou pior do
que o de agora? Na época, era correr risco de vida, da gente, dos
filhos etc., e a pessoas eram torturadas e mortas. Tivemos muitos
companheiros nossos torturados e mortos. Mas nós mesmo assim
assumimos o processo, porque era uma vontade coletiva que
começava a existir.
E começava a existir o seguinte: este País existe, e nós existimos, nós somos pessoas humanas. Isso tanto na cidade como no
campo, tanto o movimento urbano quanto o rural. Então, com as
prisões, e torturas, e sumiço de pessoas no Araguaia, ou no Mato
Grosso, ou em Rondônia, seja lá onde fosse, eles também passaram
a ter consciência. Mas o segredo era: nós temos problemas, esses
problemas pertencem a nós e somos capazes de enfrentar isso.
E esse foi sendo o processo do movimento popular e sindical,
a que depois foi incorporado um processo também de organização de profissionais liberais: a Comissão de Justiça e Paz — precisamos registar aqui o grande papel dela também —, a própria
Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), que também teve um
papel importantíssimo, e nós tivemos, é claro, atrás de nós, as
Comunidades Eclesiais de Base, e temos de rememorar isso, porque era de onde tirávamos a força da fé, de que a gente precisa
para qualquer momento, e a questão do novo sindicalismo do
ABC, porque o sindicalismo de São Paulo havia vinte anos era
comandado por Joaquinzão, e era comandado de forma a permanecer o trabalhador submisso aos interesses apenas da produção,
e não dos trabalhadores.
Esses processos foram sendo acumulados, e quando chegamos
à Constituinte — portanto, depois de dez anos — acumulávamos
forças do Brasil inteiro. E também quero lembrar aqui o papel de
Plínio de Arruda Sampaio, que também colaborou conosco, para
que os movimentos populares entendessem que a lei, a Constituição era assunto de que tínhamos de tratar.
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E aqui é importante lembrar que o Regimento Interno da
Constituinte garantiu que nós do movimento popular também
pudéssemos apresentar emendas. Então, o movimento popular
organizado tinha tanto poder de apresentar emenda quanto os
Deputados aqui eleitos. Esse poder que nos foi dado pelo Regimento Interno da Constituinte nos deu oportunidade de pelo
menos apresentar aqui mais de 380 emendas, e tivemos 13 milhões de assinaturas. Ora, trazer 13 milhões assinaturas no tempo da ditadura, quando as pessoas tinham medo de colocar sua
própria assinatura, foi algo que temos de lembrar na história.
Com instrumentos para as pessoas acreditarem em si mesmas,
acreditarem no movimento popular, fosse o urbano, fosse o rural, acreditarem no movimento sindical, e a classe média, os profissionais liberais etc., foi andando esse movimento, e tornou-se
então o movimento da Nação, que é maior do que o Estado, é
maior do que o Governo. Esse é o verdadeiro poder.
Ontem tivemos um evento no Palácio do Planalto, em que
estavam cerca de oitocentas pessoas, de centenas de entidades,
todos os movimentos, e foi perguntado: qual é o papel do movimento popular hoje, diante da crise financeira mundial? E os
movimentos disseram: nós gostamos de vocês nos chamarem
aqui, mas por que vocês nos chamam só no tempo de crise? Por
que vocês não nos chamam no tempo das vacas gordas para dizer qual é a política pública que interessa à Nação brasileira?
Então, essa foi a posição de ontem. É isso que queremos instalar
permanentemente aqui no Parlamento.
Então, Deputado Adão, Deputado Wilson, eu acho que a Nação
continua viva, forte, organizada, permanentemente, em todos os
rincões deste País, e cada movimento social tentando adequar-se
à melhor forma de atuar hoje. Eles atenderam ao chamado do Palácio, mas também disseram qual é a proposta, e qual é a necessidade desta Nação: as políticas públicas, que vão além do interesse
do Estado e do Poder constituído, seja ele Legislativo, seja Executivo, seja Judiciário. Esta Nação diz o seguinte: ela quer continuar
sendo parte da construção. Ela quer ser parte da construção das
políticas públicas, permanentemente, e ela exige o respeito de ser
a razão primeira e última de existir um País chamado Brasil.
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O Brasil existe porque existe a Nação brasileira, porque existem cidadãos e cidadãs brasileiros, e aqui sem nenhuma distinção de raça, de cor, de credo, e assim por diante. E para cada
cidadão sentir-se parte é muito complicado, porque — rapidamente — sabemos que, quando o Poder existe, ele é cercado por
um sistema organizado para impedir que esta Nação chegue ao
Palácio, que chegue aqui, que chegue a qualquer lugar, porque,
na hora de se impor, o Poder é exercido em nome de quem o
assume e toma conta dele. Mas novamente a Nação diz: olhem,
o momento de crise é sério; o.k., o Governo está atendendo aos
bancos etc., só que esse caminho está errado.
E eu queria deixar registrado que... Estou sendo lembrada aqui
de que vou falar às 14 horas, por isso vai haver mais uma publicidade. Mas é que na publicidade da tarde vou falar de outras
coisas. Então, queria dizer que nós agradecemos este evento à
Comissão de Legislação Participativa. Era essencial que se fizesse
isso, porque em que o Parlamento foi sensível? Em tornar permanente uma ferramenta de participação popular. Agora, pelo
amor de Deus, Deputados, pelo amor de Deus, quando o movimento popular faz um projeto de lei e apresenta-o aqui, que ele
não seja condicionado e organizado por movimentos dominados pelos Deputados, porque senão traímos a vontade popular.
Então, nós políticos, eu que fui por dezesseis anos Deputada,
quero dizer que ainda sofremos da visão de que a sociedade brasileira é soberana, e o princípio da Constituição de que o poder vem
do povo, em nome dele é exercido, e com ele é exercido, e não só
para ele, volta a ser um momento da Constituinte de 1988, e na
comemoração dos vinte anos da Constituinte esse foco precisa
voltar. Nós políticos precisamos voltar a enxergar a Nação. Então,
seja a política de comunicação, seja a política de agricultura, seja
a política de alimentação, seja a política de geração de trabalho e
renda e assim por diante, é preciso que enxerguemos a Nação.
E é por isso que ontem essas oitocentas pessoas reunidas no
Palácio disseram que aceitam o diálogo para construir políticas
públicas diante desta crise, e que as medidas são necessárias para
crédito e geração de trabalho. Ninguém quer ser uma Nação dependente. Queremos também ser cidadãos plenos e soberanos.
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Quero agradecer mais uma vez. Desculpem-me por adiantar
o processo da fala, mas sinto que esta Casa... Há muita coisa acontecendo neste País. Estamos com um curso de Direitos
Humanos e Mediação de Conflitos via Internet para comunidades, e há mulheres indígenas fazendo-o, e quilombolas, do
País inteiro, de Roraima. O País inteiro entra e quer fazer este
curso de Direitos Humanos e Mediação de Conflitos. As pessoas
querem conhecimento. E hoje é, mais do que nunca, necessário
possibilitar conhecimento, informação, para que a Nação seja
soberana, para que as pessoas tenham condições de exercer a
sua cidadania plena.
A SRA. APRESENTADORA – Gostaria de registrar a presença
do Deputados Chico Alencar e Fátima Bezerra.
Tem a palavra o Exmo. Sr. Pedro Wilson, Presidente da Subcomissão Especial Participação Popular nos 20 Anos da Constituição Federal.
O SR. DEPUTADO PEDRO WILSON – Bom dia a todos.
Bom dia, Deputada Irma Passoni. Quero homenagear V.Exa.,
o Deputado Plínio Arruda e a Deputada Erundina, que foram
o espelho para se criar a Comissão de Legislação Participativa.
Mas o próprio Congresso diminui a Comissão de Legislação
Participativa. É a única que não tem orçamento. Dá o nome,
mas não dá os meios.
Gostaria de registrar isso para mostrar como as contradições
estão presentes. Quer dizer, é uma Comissão de Legislação Participativa, encarregada de fazer uma janela, ou facilitar essa questão das assinaturas, 1 milhão. Só temos dois projetos aprovados
depois da Constituição, não é? O da questão da moradia, do fundo, e depois o da questão que a Comissão de Justiça e Paz nos
trouxe, da corrupção eleitoral. E muitos pedidos. Então, a Comissão é essa janela de participação, e ela permite que os Deputados assumam uma reivindicação popular. Então, estamos insistindo, estamos lutando para que ela também tenha orçamento.
Toda Comissão tem. Aqui nós temos as chamadas emendas de
Comissão, que ajudam a destinar recursos inclusive para realizar
um seminário como este, que quase não realizamos porque não
tínhamos recursos. Então, esse é um desafio.
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Outro desafio: é preciso insistir. Às vezes ficamos com medo,
Pe. Virgílio. Será que vem muita gente? Como é que mobilizamos?
Não é fácil mobilizar hoje, mas temos de insistir na participação.
A Constituição que V.Exa. escreveu pressupõe participação direta e
indireta. A indireta é estimulada a mil. A direta... Nós tivemos dois
plebiscitos: um sobre a questão parlamentarismo/presidencialismo
e outro sobre desarmamento, aliás com um tema que... Ele foi feito
para se votar ao contrário. Até hoje tem gente dizendo: “Mas eu
votei nesse...” Tinha-se de votar “não” para dizer “sim”, e quem
votasse “sim” dizia “não”. Imaginem isso na mídia, aí, e a “bancada baleada”, a verdadeira — e armada — que se estabeleceu.
Mas quero saudar todos os presentes por este esforço da
Comissão, parabenizar o Deputado Adão Pretto, todos os Deputados e os assessores da Comissão. Acho que é uma das Comissões, junto com a de Direitos Humanos, em que os Deputados
trabalham com os assessores ombro a ombro, porque também
aqui, mesmo, às vezes, com o discurso... Muita gente faz o discurso, mas na hora vem a bancada que tem um cargo em cima e outro embaixo, então fazemos o esforço de “colegialidade”, não é?
Eu queria só retratar uma coisa aqui, para os senhores verem
como é difícil a nossa luta. A Constituição continua, ela tem de
ser atualizada. Concordo com Adão: na correlação de forças hoje,
mesmo com a eleição de Lula, com muitos esforços, se fizermos
novamente uma Constituinte, uma Constituição, corremos o risco de, em vez de avançar, atrasar. Vejam bem como é contraditório: depois de vinte anos, deveríamos estar atualizando-a, para ela
avançar, mas temos propostas aí sobre a questão da reforma agrária, a questão do valor da terra, as condições de desapropriação...
Não é? Lá em Goiás há uma fazenda que foi desapropriada há vinte anos, o pessoal já está morando lá há muito tempo, e agora o
Tribunal Federal aí resolveu voltar atrás. Imaginem como fica essa
realidade! Fora os projetos que são suspensos, de reforma agrária.
Mas ontem fizemos uma movimentação aqui. Em 1988, por
omissão, e também por preconceito, não foram considerados biomas nacionais a caatinga do Nordeste — que está sendo destruída
pela segunda vez; ela foi destruída na Colônia, e agora novamente —, o cerrado e o pampa. Eu fiz uma Proposta de Emenda à
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Constituição (PEC) há doze anos, quando fui Deputado, e incluí
a caatinga e o cerrado, e essa PEC chegou agora para ser votada;
há um ano e meio estamos lutando, e ela está na Mesa da Câmara.
E enquanto eu estava lutando pela caatinga e pelo cerrado descobri, e foi reconhecido pelos geólogos, pelos estudiosos da terra,
que os campos sulinos ou pampas também são biomas — porque
antes havia aquela discussão se era parte da Mata Atlântica, se era
parte de outra realidade. Mas eles também... Aí fiz um pedido, e
conseguimos a assinatura, de que quando se incluíssem o cerrado
e a caatinga, quando isso fosse votado, o pampa também pudesse
ser incluído, e teríamos todos os biomas, ao lado do Pantanal, da
Amazônia, da Mata Atlântica e da Zona Costeira, com uma lei,
para que possamos ter políticas públicas que protejam a devastação que está acontecendo na Amazônia.
Todo o mundo fala da Amazônia, e não fala do cerrado. O cerrado é o único bioma que se limita com todos os outros biomas.
É a caixa d’água não só do Brasil, mas da América Latina maior.
Daqui vai água para o Paraná, para o Prata, vai água para o São
Francisco, no Nordeste, vai água para a Amazônia, para o Tocantins, o Araguaia e outros rios, além do aquífero Guarani. E fizemos
uma movimentação, pressionando o Presidente Arlindo Chinaglia
para colocar em votação, e um Deputado do Rio Grande do Sul,
daqueles vinculados... Lembram a história da vacina-papel, ou feijão-papel? Houve também o adubo-papel, que... Isso correu muito.
Ele advertiu lá — não disse o nome, porque quando se diz o nome
se dá direito ao outro de ir lá, mas citou — que alguém estava dizendo que no Rio Grande do Sul a terra está sendo destruída. Eu
li, não conheço tanto o Rio Grande do Sul, mas li muito, e sei que
há regiões de Santa Rosa, Santo Ângelo, ali, que já estão perdendo
inclusive a vegetação, estão caminhando para ser área desértica.
Todos eles, Deputada Irma — só para que vejam a reação raivosa
—, dizem com a boca cheia que estão alimentando o povo brasileiro! E nós sabemos que a agricultura familiar, o pequeno e o médio
proprietário são quem alimenta o povo, inclusive porque são eles
que estão produzindo aquilo o que o povo come. Tudo bem, a soja
e a cana... Mas quase ninguém come soja e cana, a não ser quando
sobra uma rapadura ou óleo para fritar o ovo da galinha.
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Então, eu quero dizer: vejam bem a reação. Eles dizem que
se se criar o bioma cerrado vai engessar-se o progresso. O que é
o “engessar” deles? É não deixar, como eles estão querendo aí,
devastarem, invadirem terras que não são deles, invadirem terras
indígenas. E há um fato grave hoje: há uma tentativa repetitiva
de se quebrarem os decretos presidenciais que estabeleceram a
demarcação de terras quilombolas e indígenas. Já são mais de
dez propostas. Estão esperando haver uma brecha, esperando
que a gente, às vezes “viajando”, aprove um, e aí... Felizmente
a Comissão de Direitos Humanos tem barrado essas iniciativas,
mas não sei até quando.
Mas quero saudar todos os presentes, desejar boa participação, porque é preciso discutirmos a participação popular. E vamos dizer a verdade: às vezes não avançamos muito porque o
outro lado é forte, mas também não avançamos muito porque
outras vezes estamos divididos. Às vezes queremos fazer as coisas
em particular. Então, nesta hora é preciso que tenhamos força e
união para fazer o Brasil continuar.
Uma das sementes que vimos nestes dez anos foi o Fórum Social de Porto Alegre, que vai repetir-se agora em Belém, no final
de janeiro. Outro mundo é possível. Todo o mundo lembrava o
fim da história, o fim de tudo; inclusive quando a Constituição
estava sendo elaborada o pessoal dizia, quem falava de reforma
agrária, falava de Estado interventor na economia, que isso era
coisa do passado — o bom é o Estado mínimo, neoliberal — e
que a mão invisível do mercado regularia tudo, tanto que levou
os Estados Unidos ao brejo. Agora vão tentar transferir, e estão
transferindo essas crises para nós. E muita gente aí sonha com
Obama, não é? Estou vendo aqui que um dos assessores que ele
nomeou lá, um dos seus conselheiros, foi o sujeito que em 1990
transferiu para nós toda a crise dos Estados Unidos, com juros
altos, e quebrou o Brasil.
Não tenhamos ilusões. Poderemos ter melhora lá, mas precisamos fazer melhoras a partir da participação popular, na busca
do poder que emana do povo, na teoria — mas queremos construir isso na prática.
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Minhas saudações. Um outro mundo é possível, desejável, e
está nas nossas mãos, com mobilizações, articulações dos movimentos. É certo que o outro lado trabalha muito duro, mas
muitas vezes eles trabalham em cima da nossa divisão, ou da
nossa dificuldade de somar para obter mais vitória na Constituição, mas, mais do que na Constituição, nas políticas públicas,
inclusive.
Sejam bem-vindos, bom dia, e que tenhamos hoje e amanhã bons debates, boas conclusões, para que a Comissão de
Legislação Participativa, a Câmara dos Deputados, o Congresso
Nacional possa ser eco realmente das aspirações populares, e
não daquelas lutas da elite conservadora no Brasil, que sempre
está querendo as coisas para ela. Temos de lutar para assegurar o
Brasil para os brasileiros.
Um abraço.
A SRA. APRESENTADORA – Concluído o pronunciamento do
Sr. Deputado Pedro Wilson, desfaz-se neste momento a Mesa de
Honra.
Antes de iniciarmos o primeiro painel, em nome da Comissão de Participação Legislativa, agradeço o inestimável apoio
que nos deram na produção deste seminário aos seguintes servidores da Câmara dos Deputados: do Centro de Documentação e Informação: Diretor Adolfo Furtado, José Umberto, Clara
Bicudo, Casimiro Neto, Chiquinho, Eudes, Jurandir, Valdeci e
Ari; da Consultoria Legislativa: Ana Backes e Débora Azevedo;
da Assessoria de Projetos Especiais, da Diretoria‑Geral: Andréa
Perna; da Secretaria de Comunicação (SECOM) e da TV Câmara:
Eli Borges, Glória Varela, Dulcídio Siqueira, Cláudia Brasil e
Cláudio Ferreira; da Comissão de Legislação Participativa, Gisele, Ana Cristina, Augustino, Cláudio, Marilena, Mauro, Gilvan,
Cibele, Rosana, Eduardo, Eliana, Roseana, Nilma, Sônia e Sara.
Nosso agradecimento ao apoio da Confederação Nacional do
Comércio e ao Serviço Social do Comércio do Distrito Ferderal
(SESC/DF), em especial às Sras. Penha e Edith. Graças a eles iremos visitar a exposição sobre a Constituinte que se encontra no
momento no SESC da Ceilândia. Também agradecemos pelo coquetel que lá receberemos.

28
Constituição 20 anos: Estado, Democracia e Participação Popular – Seminário

ação parlamentar

Agradecemos às entidades que nos ajudaram a organizar
este evento, especialmente à Conferência Nacional dos Bispos
do Brasil (CNBB), Instituto de Estudos Socioecômicos (INESC),
Centro Feminista de Estudos e Assessoria (CFEMEA), Movimento
Nacional de Direitos Humanos (MNDH), Intervozes, Central
Única dos trabalhadores (CUT), Associação Brasileira de Organizações não Governamentais (ABONG), Grito dos Excluídos e ao
Sistema Nacional de Empregos (SINE).
Da mesma forma, nosso especial agradecimento a todos que
escreveram artigos para nosso caderno de debates, que os senhores estão recebendo. Essas 51 pessoas, cuja maioria não está presente, porque estão em todas as partes do País, é como se aqui
estivessem contribuindo para os debates.
Mais uma vez, obrigada a todos.
Agradecemos também pela presença ao Prof. Jorge Marcos,
titular da cadeira de Introdução à Ciência do Direito, do Instituto de Ensino Superior do Planalto, que veio acompanhado do
grupo de alunos do primeiro semestre de Direito.
Convidamos a Deputada Fátima Bezerra para coordenar os
trabalhos da primeira Mesa do nosso seminário.
A SRA. PRESIDENTA (Deputada Fátima Bezerra) – Bom dia a
todos os presentes.
A primeira Mesa do seminário tem como temática o Contexto
Histórico e Político. Queremos, desde já, dizer da nossa alegria e
agradecer o comparecimento de todos.
Chamamos para compor a Mesa o Sr. José Antônio Moroni, formado em filosofia, membro do colegiado de gestão do Instituto de
Estudos Socioeconômicos — INESC, e Diretor da Executiva Nacional da Associação Brasileira de Organizações Não Governamentais
— ABONG ; o Sr. Daniel Rech, advogado especialista em cooperativismo e responsável pela articulação de entidades parceiras, assessor jurídico da Comissão Pastoral da Terra (CPT) no período da
Constituinte e agora assessor jurídico da União Nacional de Cooperativas da Agricultura Familiar e Economia Solidária (UNICAFES);
Padre Virgílio, teólogo e padre diocesano — durante o processo da
Constituinte, foi assessor na Conferência Nacional dos Bispos do
Brasil (CNBB), responsável pela elaboração de uma cartilha popular
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que orientava os movimentos populares a entenderem o que era
a Constituição e como se elaboravam emendas populares; é, também, fundador da Comissão Brasileira de Justiça e Paz e, atualmente, Secretário do Movimento de Educação de Base (MEB) .
Conforme consta da programação, foram convidadas para
compor esta Mesa as ilustres professoras Laura Tavares e Maria
Vitória Benevides que, infelizmente, por motivo de saúde, não
puderam comparecer.
Antes de iniciar os trabalhos, quero fazer um breve aviso.
Para comemorar os vinte anos da Constituição, a Câmara dos
Deputados produziu, em parceria com o SESC, a exposição da
Constituição Cidadã sobre o que foi a Assembléia Nacional Constituinte. Essa exposição, depois de ter sido mostrada no Salão Negro,
está disponível no SESC da cidade-satélite de Ceilândia, em parceria
com a Comissão de Legislação Participativa, que preparou a visita
dos participantes deste seminário a esse evento. A propósito, será
oferecido um coquetel e será lançado o livro Os Povos Indígenas e a
Constituição de 87/88. Lembramos que haverá ônibus para levar os
interessados até Ceilândia; a saída será às 18 horas, na pista ao lado
do Anexo II, com retorno à Câmara entre 21 horas e 21h30. Aqueles que desejarem poderão desembarcar na Rodoviária do Plano Piloto. Lembramos, ainda, que ao término desta primeira Mesa será
oferecido um lanche aos participantes, na entrada do auditório.
Vamos às regras do nosso primeiro debate. Primeiro, esclarecemos que esta reunião está sendo gravada para posterior transcrição. Por isso, solicitamos aos participantes que se identifiquem,
ao fazerem uso da palavra.
Para melhor coordenação dos trabalhos, vamos adotar a seguinte metodologia: os convidados disporão de vinte minutos
para sua exposição, não podendo ser aparteados; após as exposições, passaremos aos debates. Os Srs. Deputados e demais
interessados em interpelar os expositores deverão inscrever-se
previamente. Não será permitido aos oradores e expositores interpelarem quaisquer dos presentes.
Antes de conceder a palavra aos debatedores, quero cumprimentar os Deputados Adão Pretto e Chico Alencar, aqui presentes, bem como os demais membros da Comissão de Legislação
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Participativa, da qual sou membro e tive a alegria de presidir.
Aproveito a ocasião para abraçar a Deputada Irma Passoni.
Quero dizer, Deputado Adão Pretto, que, em boa hora, a Comissão de Legislação Participativa tomou a iniciativa, ouvindo os
movimentos sociais, de realizar este seminário. Como sabemos,
outubro é um mês cercado de muito simbolismo para todos nós,
diante da comemoração dos vinte anos da Constituição de 88.
O Deputado Chico Alencar, há pouco, registrou no plenário
da Casa a realização deste seminário, como eu fiz, tendo em vista
o quão significativo foi para o País, para a democracia brasileira,
a Constituinte de 88, na medida em que foi, seguramente, palco
de grandes disputas políticas e ideológicas em um tempo muito
pleno de mobilizações, esperanças, que tomou conta deste País. E
a Constituinte, claro, naturalmente, finalizou o ciclo da transição
da ditadura para a democracia e marcou o início da luta pela garantia dos direitos sociais que vêm tendo avanços muito significativos, muito importantes agora no Governo do Presidente Lula.
Na verdade, a Constituição de 1988 deixou como legado para
a sociedade brasileira, principalmente, duas idéias. De um lado,
a ampliação da cidadania, a participação da sociedade civil, fixando direitos até então negados à população, à sociedade.
De forma que foi muito oportuna essa iniciativa para fazermos o resgate histórico desse momento, repito, tão motivador,
tão rico para a vida do País.
É com essas palavras que quero dizer da alegria de estar aqui
ao lado do Srs. Moroni, Daniel e Padre Virgílio.
Vamos, imediatamente, passar a palavra aos expositores.
Quem quer começar?
Com a palavra o Sr. Daniel, por vinte minutos.
O SR. DANIEL RECH – Muito obrigado pela oportunidade de
estar aqui. Vou dividir minha fala em três partes. A primeira sobre as batalhas perdidas. A história das Constituições brasileiras é marcada pela imposição ou pela outorga. O que, para nós,
constitui-se praticamente na mesma coisa.
Em 1823, a Constituição foi outorgada, mas, digamos, imposta
por Dom Pedro I. Em 1891, foi imposta, mesmo que possamos dizer
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que foi outorgada pelos militares que tomaram a República. Em 1934,
foi imposta ou outorgada, o que não faz a mínima diferença. Durou
três anos. Em 1937, Getúlio Vargas fez a dele com a ajuda de Francisco Campos para o bem do Brasil. Durou até 1946. Aí veio a que poderia ser a mais democrática desde o início. Teve até comunista dando
palpite, mas o povo, que é bom, ficou olhando.
Em 1967, chegou a nova Constituição ao gosto dos generais.
Não iremos debater aqui o gosto dos generais sobre o assunto já
que é bem desgostoso e, além disso, ela durou apenas dois anos.
Em 1969, foi inteiramente remendada. Era muito liberal, seja o
que for que quer dizer essa palavra, para o gosto dos novos generais que deram o golpe em 1968.
Em 1985, acabou a ditadura, mais ou menos, já que até hoje
há muitos que ficam olhando o que pensam os generais sobre,
por exemplo, a Lei da Anistia ou a terra dos índios.
De qualquer maneira, tínhamos um governo mais ou menos civil. Era a oportunidade única na nossa história de fazer uma Constituição nem imposta nem outorgada, mas, sim, democrática.
A luta contra a ditadura deveria desembocar em três grandes
conquistas: anistia aos perseguidos políticos da ditadura, entre
parênteses, (nunca houve a intenção de perdoar as atrocidades
da tortura e os assassinatos do Estado). Eleições livres e diretas
com ampla participação. A extensão do voto às pessoas analfabetas, mesmo que seja esdrúxula, vem nessa direção, e a lisura no
voto. Essa é uma luta que continua, especialmente em relação à
corrupção e à impunidade. E uma Constituição feita por uma Assembléia Nacional Constituinte livre, soberana e específica, que
representasse todos os setores e forças da sociedade, considerando maioria e minorias.
Como todos podem ver, a nossa História continua devendo em
todos os itens. Em relação à Constituição, especialmente à participação popular, o que tivemos foi um Parlamento se apropriando
dos poderes da Constituinte e fazendo uma Constituição bastante
bonita, digamos assim, mas à sua própria imagem e semelhança.
A eleição de 15 de novembro de 1986, portanto, não foi uma
eleição para a Assembléia Nacional Constituinte, mas, sim, uma
eleição para composição do Parlamento brasileiro — Câmara e
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Senado — que se auto-ungiu como Constituinte. Começamos
mal e repetimos tecnicamente a outorga, quem sabe, com um
discurso um pouquinho mais liberal e democrata, seja lá o que
querem dizer essas palavras, atualmente. Afinal, hoje em dia, essas palavras têm os mais variados significados.
As batalhas travadas e as não-travadas.
A principal característica da Constituição de 1988 é que foi
feita para agradar aos novos tempos, mas esteve vinculada e subordinada às negociações para preservar privilégios.
Em primeiro lugar, a Constituinte não se constituiu como
representação das forças sociais, muito menos o locus da negociação e pactos nos setores múltiplos da sociedade. Mas, quando muito, um espaço de acordos de representação política, que
nem sempre repercute e muito menos representa o espírito da
população.
A quem representava ou qual a diferença entre a Direita raivosa, um grupo pequeno saudoso do prende, mata e arrebenta
da ditadura; o Centrão, a direita um pouco menos raivosa, precursora e porta-voz do modelo neoliberal que se avizinhava rapidamente; a centro-esquerda, que era centro-direita com broche
de democrata, seja lá o que essa palavra quer dizer; o Centrinho,
que, afinal, com panca de conhecedor do que devia ou não devia
ser, controlava a redação do texto constitucional.
Havia ainda a Esquerda. A Esquerda era a porta-voz do povo?
Mais ou menos. A Esquerda, nesse caso, com algumas exceções
brilhantes, foi a que pensa que sabe o que o povo deve receber.
Havia é claro — há de se admitir — um grupo das organizações sociais populares, combativo, persistente, mas com imensa
dificuldade de se fazer ouvir.
E o povo? O povo, mesmo que declarado fonte originária do
poder, foi esquecido na sua posição de esperar que os iluminados
construíssem a melhor Constituição do mundo.
Há de se admitir que tecnicamente a Constituição foi bem
elaborada, mesmo que os Deputados e Senadores posteriores não
concordem comigo. Pelo que se sabe, existem em torno de 6 mil
proposições de modificações, emendas constitucionais, na Câmara e no Senado, apresentadas posteriormente a 1988.
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A Constituição começou com a definição da função social da
República e com a apresentação da relação dos direitos fundamentais, sociais e políticos. Isso é muito bom, mas, em seguida,
coloca o Estado acima do cidadão e as decisões dos Poderes Públicos independentes dos direitos fundamentais. É aí que mora
o perigo.
Na verdade, a nova Constituição, no meu ponto de vista, é
perfeita no enunciado geral e profundamente falha quando trata
da execução, tanto no que se refere à não submissão das decisões
do Estado, de onde emana o poder, ao povo quanto ao colocar
os cidadãos submissos ao Estado e não o Estado a serviço dos
cidadãos.
Talvez, a questão mais emblemática em relação a isso tenha
sido a definição do assunto da propriedade privada.
A propriedade privada deve estar submetida à função social,
diz o item 23 do art. 5º, aliás, no espírito do que determina o
item 3 do art. 3º, quando trata dos objetivos fundamentais da
República: “erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais”.
Nos artigos que tratam das políticas urbana, agrícola e fundiária são colocados tantos empecilhos, astuciosamente engendrados pelo Centrão e aceitos cerimoniosamente pelo Centrinho,
que a função social da propriedade praticamente se inviabilizou
ou desapareceu.
Eu não sei qual teria sido o resultado de um referendum sobre
o assunto, mas a verdade é que em relação a uma das questões
mais polêmicas da Constituinte o referendum não aconteceu.
Isso lembra que, de fato, apesar de o instituto do referendum
ser um dos instrumentos de exercício da soberania popular, previsto no art. 14, não foi utilizado, em relação à Constituição
Federal, como deveria ter sido. Aliás, não vem sendo utilizado
quase nada nem o referendum, nem o plebiscito, que é também
outro instrumento de exercício de soberania popular.
Getúlio Vargas ao fazer a Constituição de 1937 determinou a
realização de várias consultas à população sobre o texto constitucional, mas não realizou nenhuma.

34
Constituição 20 anos: Estado, Democracia e Participação Popular – Seminário

ação parlamentar

Em 1963, tivemos um plebiscito sobre a forma de governo. Em
1993, de novo, sobre a forma de governo. Em 2005, o primeiro
referendum na nossa História sobre o Estatuto do Desarmamento.
Isso é tudo. Como podem ver, as propostas são boas. Colocálas em prática é a questão.
As batalhas pendentes.
Norberto Bobbio em A Era dos Direitos afirmava que o século
XX permitiu a descoberta para toda a Humanidade de uma gama
enorme de direitos. Afirmava, todavia, que o grande desafio do
século XXI consistiria em ofertar a garantia necessária para que
esses direitos pudessem ser exercidos pela sociedade.
Se retomarmos as grandes bandeiras de luta propostas pelo
movimento social pré-Constituinte e analisar a partir da perspectiva que temos hoje, na realidade, podemos ver que a principal batalha pendente é a de conseguir que as propostas sejam
colocadas em prática. Isso significa que a Constituinte até que
reconheceu as propostas, nem todas, mas não colocou os mecanismos adequados para sua implementação.
O regime de propriedade privada não foi efetivamente mexido, mesmo com a idéia da sua função social. Sobrou-nos o instituto da desapropriação que coloca na mão do Estado a decisão
de retomar a propriedade ou não, premiando, na maioria das
vezes, a especulação.
Nem a proposta da imediata expropriação de terras em que
haja culturas ilegais de plantas psicotrópicas, prevista no art. 243
da Constituição Federal, foi implementada. E aqui se tratava de
atender à política norte-americana de combate às drogas. O negócio continua lucrativo como sempre. Os lucros e rendas continuam extremamente concentrados e permanece uma profunda
injustiça tributária. É verdade que o desenvolvimento econômico do País propiciou melhoria nas condições de vida de parte da
população, mas a estrutura da desigualdade permanece e tende
a aprofundar-se.
O tema limite e propriedade da terra sequer entrou na pauta das
decisões do Congresso e muito menos como política de Estado.
A única exceção se refere ao debate sobre terras indígenas. No
mais, é atentado ao direito de propriedade e comunismo.
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Lembro-me de que quando o General McCartney se tornou
comandante aliado no Japão, ao final da Segunda Guerra Mundial, a primeira providência que tomou foi delimitar o tamanho
máximo da propriedade em três hectares. Ninguém o chamou
de comunista, diga-se. O objetivo da medida era romper o poder
dos senhores da guerra que não haviam lutado, nem morrido.
Isso democratizou o país e firmou as bases da Constituição de
uma potência econômica mundial.
Outro ponto é o salário mínimo. Mesmo que tenha melhorado, continua no limite do limite da subsistência. Não existem
mecanismos de participação popular no debate das políticas relacionadas ao salário mínimo.
Talvez, para não ser tão negativo, deva destacar três ou quatro
pontos efetivamente importantes que estão bastante bem definidos na Constituição.
A definição dos direitos fundamentais, sociais e políticos,
mesmo sem implementação, para todo o povo, estão lá. Além
disso, os direitos fundamentais são considerados cláusulas pétreas pelo art. 60.
Espero, sinceramente, que isso valha alguma coisa nesse período em que se diz que os direitos estão atrapalhando o desenvolvimento do País.
Segundo, os poderes e atribuições do Ministério Público, que,
aliás, tem gente doida para derrubar, há setores do próprio Ministério Público, como uma parte do Rio Grande do Sul, por
exemplo, doida para desmoralizar e levá-lo de volta ao tempo
da inquisição.
Em terceiro lugar, a regulação e incentivo às pequenas e microempresas. Infelizmente, isso não chegou às cooperativas. Há
muita gente no Governo e no Judiciário que, além de não saber o
que são as cooperativas, teme aonde poderiam chegar em termos
de afirmação econômica e de autonomia da classe trabalhadora.
Finalmente, a definição e separação dos poderes da República.
Isso é mais ou menos verdade porque hoje o Judiciário se tornou
revisor muito mais do que um poder independente ou, em alguns momentos, como quando o Presidente do Supremo chama
a atenção do Presidente da República, é ditador.
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No geral, a Constituição está com amplas e belas intenções
que ficam limitadas à concessão do poder dos governantes, que
decidem sem consultar o povo sobre o que é melhor ou pior.
Mas é bem verdade que os governantes não acreditam tanto
no povo. O povo serve, normalmente, para votar neles e não
muito mais.
Achei muito significativa a constatação da pesquisa da Profa. Laura Frade, expressa no livro Quem mandamos para a prisão
— Visões do Parlamento brasileiro sobre a criminalidade. Segundo
a pesquisa, o Congresso Nacional vê o criminoso como alguém
pouco instruído, doente, indigno de confiança, sujo e inferior. Já
os Parlamentares se vêem saudáveis, dignos de confiança, nãodesordeiros nem sujos, tampouco inferiores.
Muitos daqueles que criam a lei se comportam como se fossem imunes a ela. O crime acaba sendo percebido como um
descumprimento da lei que ocorre apenas lá fora, observou a
pesquisadora.
Por outro lado, da parte do povo também não há canais consistentes de participação. Eis o que disse Éderson Colombeli
Apel, um catador de papel de Curitiba, em entrevista ao Instituto
Brasileiro de Administração do Sistema Judiciário:
“Quando tenho problemas com o vizinho ou mesmo com o
meu patrão, nada faço. Costumo deixar pra lá, não reclamando
para ninguém uma solução. Houve uma vez que meu pagamento atrasou uma semana e eu passei necessidade, mas nada pude
fazer a respeito, só esperar.
Sobre a existência de alguma pessoa que possa resolver os
conflitos, não entendo muito. Imagino que pode ter, mas não
posso dizer que sim. Nunca me envolvi nesse tipo de problema.
Onde moro, todo mundo tem uma vida dura, e ninguém quer
saber de brigar com os outros”.
Segundo pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), mais de 70% das questões que ocorrem com
a população, que deveria merecer a atenção do Judiciário, são
resolvidas pela própria comunidade, o que pode ser bom ou
não. Ou nada é feito, ou, na maioria das vezes, fica por isso
mesmo.
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Mas a estrutura proposta pelo texto constitucional é para
ser assim mesmo: uma excelente apresentação de direitos fundamentais, sociais e políticos e uma gama de detalhamento
que vai corroendo as possibilidades de esses direitos serem efetivamente alcançados pela população, especialmente a mais
desvalida.
Foi por isso que Jacques Dessalines, o líder da independência
do Haiti, após assistir à traição da França revolucionária ao que
havia coordenado a revolta negra desde 1791, o General Toussaint
L’Ouverture — que havia acreditado nos belos ideais da liberdade, igualdade e fraternidade da Revolução Francesa —, nos ensinou a lei mais importante da transformação social.
Não nos interessam concessões de direito nem reconhecimento de liberdade e igualdade. O que nos vai garantir a mudança é a conquista do poder. E só assim a independência do
Haiti foi conquistada. É a primeira independência na América
e a primeira independência assumida pela população negra em
nosso Continente.
Assim, para concluir, a nossa bela Constituição Federal ofereceu ao povo liberdade, igualdade e fraternidade, mas não lhes
reconheceu nem lhes possibilitou o poder, que ficou nas mãos
da mesma elite de sempre.
Por isso, se quisermos uma Constituição realmente cidadã, há
que se começar a debater como o povo pode conseguir chegar
ao exercício efetivo do poder e em condições de implementar
concretamente as suas decisões.
Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTA (Deputada Fátima Bezerra) – Parabenizamos o Sr. Daniel pela intervenção, bela contribuição à Mesa,
que tem como tema o resgate político e histórico do processo
constituinte.
Passo a palavra ao Pe. Virgílio, que dispõe de vinte minutos.
O SR. VIRGÍLIO UCHÔA – Bom dia a todos e a todas. Sou o
Pe. Virgílio Uchôa. Além de todas aquelas coisas que já foram ditas, sou pároco da Paróquia N. Sra. Mãe dos Migrantes, no Lago
Oeste, em Brasília. Trabalho ali há mais de dez anos.
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Vou começar a minha apresentação falando um pouco sobre
a minha história pessoal.
Eu tive um professor de História da Igreja que me marcou
muito. As suas aulas eram muito interessantes. Era um homem
já de certa idade, um austríaco, que dizia que o importante na
História não são tanto os fatos; eles se repetem e, de alguma forma, vão tendo outras matizes, mas é o sentido que essa história
tem e aonde ela vai dar. Então, precisamos ler os sinais que vão
surgindo da história. Ele procurava nos mostrar isto, que nem
sempre tudo é positivo ou negativo; depende da maneira como
analisamos os acontecimentos e as suas repercussões.
A aula dele enchia de gente. Inclusive, vinham pessoas dos
outros cursos para assistir à aula que ele dava. Uma coisa curiosa:
ele escreveu um livro pequeno sobre isso, mas ele não tinha um
livro-texto. No final de cada lição, ele dava um pequeno ditado.
Ele dizia assim: “Isso aqui é o que vai cair na prova. Escrevam em
qualquer língua que vocês quiserem”.
Um outro episódio que também me marcou muito aconteceu na época da ditadura, no ano de 1968. Sou da arquidiocese
de Belo Horizonte, apesar de estar trabalhando agora em Brasília depois que fiquei a serviço da CNBB. Naquele ano, houve
uma dificuldade muito grande em Belo Horizonte. Uns padres
franceses foram presos. Algumas pessoas conhecem essa história. Dom João Resende Costa, que era o Arcebispo de Belo
Horizonte na época, com a assessoria de vários padres, fez uma
nota, que tinha duas frases importantes. A primeira foi: “A Igreja continuará pacientemente enterrando, ao longo da história, os
seus coveiros”. Na segunda, ele disse: “A História é uma excelente
mestra, mas tem poucos alunos”.
Essas considerações iniciais dão o tom da minha reflexão aqui
nesta manhã. Na verdade, farei mais uma reflexão em torno dos
fatos, sem me preocupar muito com essa parte histórica, factual
e, assim, exaustiva. Acho que o Daniel tratou isso com muita
categoria. Isso é importante para nós.
A análise do contexto histórico que precedeu e envolveu a
Constituinte de 1988 pode nos ajudar a entender as atuais frustrações do povo com a política e a grande dificuldade que temos
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de criar mobilizações em torno da política, uma política participativa, na qual o povo, como Nação, se torna presente.
O primeiro ponto que quero analisar é o seguinte. Naquele
momento da Constituinte, vivia-se um clima de grande expectativa de mudanças. Era muito forte isso na consciência das pessoas
que estavam agindo e das instituições. O País tinha acabado
de encerrar um longo período ditadorial, de triste memória, e
pairava no ar a possibilidade de se resgatar os direitos universais, não como imposição nem como concessão benévola do
dirigente de plantão, mas como conquista ética da luta política
e democrática.
A sociedade civil organizada tinha três grandes referências,
que foram realmente batalhadoras naquele processo de superação do período ditatorial: a Ordem dos Advogados do Brasil,
a Associação Brasileira de Imprensa e a Conferência Nacional
dos Bispos do Brasil. Em torno dessas, havia muitas outras entidades na linha do trabalho sindical, do trabalho popular, do
trabalho de algumas minorias. Eram entidades que estavam
mobilizadas pela firme resistência ao regime de exceção que
terminava e, ao mesmo tempo, realizavam um amplo esforço
de redemocratização do País, ressaltando-se o clamor pela anistia aos perseguidos políticos.
O povo estava nas ruas, mobilizado politicamente pelas lideranças e partidos políticos, e lutava pelas Diretas Já. Não sei se
vocês se lembram da grande força que significou esse movimento das Diretas Já, que era fundamental para que pudéssemos realmente... E aí está uma das grandes expectativas. O povo queria
realmente votar de novo. Os movimentos sociais pressionavam
pela construção de um projeto político nacional cujo fulcro seria o desenvolvimento com justiça social: terra e reforma agrária, trabalho, direitos humanos das minorias étnicas — índios,
negros — e muitas outras iniciativas envolvendo mulheres, adolescentes, crianças.
O segundo ponto que eu queria abordar diz respeito às frustrações que surgiram naquele momento de grande mobilização.
As lideranças políticas — a serviço dos militares, é bom dizer isso
— haviam escolhido o caminho da eleição indireta, o que foi
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uma grande frustração para todos nós, naquele momento, privilegiando a idéia da democracia representativa em detrimento da
democracia participativa, que estava em franca ascensão.
Primeira consequência: sufoca-se o debate a respeito da Constituinte exclusiva, recém iniciado com a contraposição à herança
do longo período de exceção. Os Parlamentares e as forças políticas optam por transformar o Congresso Nacional de então em
Assembléia Nacional Constituinte, um novo golpe na pretendida democracia participativa. O primeiro golpe foi o bloqueio do
movimento das Diretas Já; segundo golpe: a transformação do
Congresso Nacional em Assembléia Nacional Constituinte.
A democracia participativa parecia não ser de interesse das
elites dominantes da época e muito menos daqueles congressistas que a representavam. Consequentemente, todo o desenrolar da Constituinte será marcado pelo confronto entre forças
sociais e as elites, organizadas e privilegiadas, para tentar impedir o avanço participativo dos cidadãos e das cidadãs. Lembrem-se do famoso Centrão, que impediu ou deturpou vários
avanços sociais.
A eleição do Presidente Collor, logo em seguida, trazendo a
onda neoliberal dos anos 90, rompeu o frágil equilíbrio que começara a existir entre o Estado e os movimentos sociais dos cidadãos
e cidadãs organizados em suas entidades de classe e corporações.
Qual é o atual paradoxo?
Acho que é importante que nós, que estamos vivendo já o
final de 2008, estejamos aqui reunidos hoje num momento de
reflexão desse passado. Mas o que importa para nós é, a partir
desse passado, entender o atual paradoxo que nós estamos vivendo hoje.
O Presidente Lula foi eleito pelas forças políticas e sociais na
certeza de que estava em jogo o futuro do projeto político de um
governo que queria mudar a herança recebida. Essa foi toda a
certeza que havia naquele momento, em continuidade àquelas
grandes expectativas que estavam já frustradas. Esperava-se um
governo que acreditasse na história do seu partido, ligado ao projeto político de um país socialmente justo para todos, em particular para os mais excluídos. Havia amplo apoio popular e político
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para profundas reformas — “reformas já” seria o símbolo daquele
momento — face à rigidez do projeto neoliberal, globalizante recebido como herança, do qual todos nós somos herdeiros.
O que se viu foi um governo de um Presidente cheio de carisma pessoal, que preferiu reforçar o projeto econômico neoliberal, globalizante — bem-sucedido, é verdade, e acompanhado
de distribuição de renda através de políticas sociais. Ele preferiu
apostar nesse projeto do que apostar num projeto participativo,
que possui muito mais sustentabilidade.
Passados vinte anos da promulgação da Constituição de 88, a
atual e profunda crise do modelo econômico financeiro global,
cuja duração e extensão são uma incógnita, vem se somar com
grande peso a outros ingredientes que elevam a níveis pouco
suportáveis o grau de frustração do povo brasileiro.
Essa frustração, como outrora, vem se manifestando de maneiras diferentes, até extremas. Os políticos de boa cepa são convidados a ler alguns sinais dos tempos que estão à nossa volta:
desilusão popular com as eleições, crescendo a cada pleito o número de votos nulos e de justificação de ausência.
Será que esses milhões de eleitores se encontram de fato em
trânsito por ocasião das eleições? Ou trata-se de pessoas desinteressadas pelo voto, que não se preocuparam em transferir o seu
domicílio eleitoral?
Como interpretar as eleições de pessoas notoriamente culpadas de crimes eleitorais e contra o patrimônio público, algumas
sufragadas enquanto se encontram em presídios?
Os governos verdadeiramente democráticos não são necessariamente aqueles que nascem das urnas. As ditaduras mais duradouras sempre se preocupam em manter um ritual de eleições
para justificar a sua permanência no poder — com todo o respeito ao esforço imenso de China, Cuba e outros países; com todo
o respeito aos avanços que eles têm obtido realmente, que temos
de reconhecer. Aqui na América do Sul também os governos não
abrem mão de seus pomposos processos de escolha. As eleições
são, assim, indispensáveis à verdadeira democracia, mas desde
que elas tenham forte participação popular e seus resultados sejam fruto de escolhas livres e conscientes.
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Os sinais dos tempos a que nos referimos parecem apontar
para as elites políticas de hoje o caminho áspero mas indispensável das reformas, reformas profundas, que abranjam o exercício
da política e da economia e não simples arremedos que tornem
a emenda pior do que o soneto.
É curioso que nós chegamos hoje a um momento da história...
A Constituinte terminava naquele momento em que se pensava
que a história ia acabar, porque caía o Muro de Berlim, entrava o
sucesso do mundo globalizado financeiro com o dinheiro sendo
a grande força que movia todas as coisas, inclusive a política.
Estamos revivendo o momento do fracasso daquilo que se
pensava que era o melhor. Será que vamos continuar a insistir
numa democracia desse nível, atrelada a uma economia que não
sabemos se realmente vai ser em benefício da população; em que
o trabalho é colocado em segundo plano nos seus direitos e ainda se continua insistindo a remendar com recursos financeiros
aqueles que foram os causadores de tudo isso?
Concluindo, quero reafirmar a minha observação inicial com
estas breves colocações: a análise do contexto histórico que precedeu e envolveu a Constituinte de 1988 pode nos ajudar muito
a entender as frustrações políticas atuais e todas as decisões que
continuam sendo tomadas.
Era isso.
A SRA. PRESIDENTA (Deputada Fátima Bezerra) – Agradecemos pela importante contribuição ao Pe. Virgílio.
Passamos a palavra a José Antônio Moroni.
O SR. JOSÉ ANTÔNIO MORONI – Obrigado, Deputada Fátima
Bezerra.
Bom dia a todos e a todas. Escolhi falar por último. Na verdade, estava previsto que eu falaria na outra Mesa.
Tudo que fui anotando aqui o Daniel e o Pe. Virgílio foram
falando, e estou me sentindo como um malabarista em cima da
corda em um circo para tentar não repetir as questões, mas acho
que é um desafio importante.
Primeiro, acho que é bom — e Deputados na Mesa de abertura colocaram isso — nas comemorações dos vinte anos termos
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um seminário na Câmara que coloque um olhar sobre a questão da participação popular. Isso não é pouca coisa. Para quem
conhece a dinâmica do Parlamento, os retrocessos que aconteceram e os muitos que ainda podem ocorrer, acho que quando
se joga uma luz em cima do processo constituinte de 1988 com
esse olhar da participação popular é um ganho, porque se corria
o perigo de ter esse esquecimento também. Essa é a primeira
coisa que queria registrar.
Uma outra coisa dentro desse processo do contexto histórico é ter uma noção do país de que estamos falando. Estamos
falando do Brasil, que, mesmo do ponto de vista da democracia formal, essa que o Pe. Virgílio coloca, da questão que
até as ditaduras querem ter uma certa legitimidade através de
diferentes processos eleitorais; estamos falando de um país que
há vinte anos elege seu Presidente de maneira ininterrupta e
quem ganha assume e termina o seu mandato — a não ser
o Collor, que foi retirado pelos caminhos legais. Antes não
houve na História do Brasil nenhum período mais longo que
esse de vinte anos de respeito básico a um processo formal de
democracia.
Acho que temos que analisar as questões do ponto de vista
da nossa cultura e da nossa prática política. É desse país que
estamos falando, que tem uma experiência da democracia, mesmo numa democracia representativa, com exceção da questão
do Parlamento e tal, muito restrita. Volto a dizer: há quase vinte anos, desde 1989 elegemos Presidente sem ter interrupção
de mandato, de modo que, quem ganha, assume e completa o
mandato.
Sobre o processo constituinte — e a Deputada Irma apresentou algumas questões a respeito —, eu posso dizer que ele
é fruto de um processo. É claro que em toda fala acaba-se reduzindo e ocorrendo alguns esquecimentos, mas eu me lembro que, no final dos anos 70 e durante os anos 80, alguns
movimentos já se referiam à derrubada da ditadura. Teve todo
aquele movimento da luta armada em 1968; nos anos 1970 o
Movimento contra a Carestia; a luta das creches em São Paulo,
que foi muito importante; a luta contra o arrocho salarial, o
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movimento pela anistia, que foi um embate ideológico muito
grande; a formação do chamado novo sindicalismo e as eleições diretas. Todo esse movimento serviu para a sociedade ir
acumulando forças para uma questão que naquele momento
se colocava: a derrubada da ditadura. Temos de entender esses
processos dentro de uma correlação de forças presentes na própria sociedade.
Se formos pensar do ponto de vista partidário também, houve a recuperação da liberdade de organização partidária no Brasil no início dos anos 80, quando houve a liberdade partidária.
Antes, havia dois partidos, o Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB) e Aliança Renovada Nacional (ARENA),
e foi definido por decreto que um seria situação e o outro oposição. Em 1982, já fruto desses movimentos, veio a questão da
eleição direta para Governadores, Prefeitos das Capitais e das
cidades nas Áreas de Interesse da Segurança Nacional.
Só para entender um pouco de que história estamos falando, algumas cidades eram consideradas de segurança nacional
porque tinham estâncias hidrominerais, onde certamente os
generais, como o Daniel se referiu, iam passar suas férias. Isso
era o suficiente para tirar o direito do povo de escolher seus
Prefeitos.
Então, dentro desse processo de luta política na sociedade
está a questão da própria Constituinte.
Acho que, na época, o único consenso que se poderia ter era
a necessidade de um novo ordenamento jurídico no País. No
próprio final da ditadura, no Governo Figueiredo, teve toda a
discussão das diretas. Quando perdemos no Parlamento as eleições diretas, isso acabou condicionando a transição da chamada
ditadura militar para a democracia.
Não vou entrar aqui no debate se realmente estamos vivendo
uma democracia. Eu acho que não, mas vou usar esses termos.
Em outros países, a transição foi diferente e, mesmo na América Latina, alguns optaram pela ruptura. Na correlação de forças,
a opção que ganhou foi a da conciliação. Tanto é que saímos da
ditadura militar via um colégio eleitoral, com as mesmas regras
elaboradas pela própria ditadura, que elegeu Tancredo e Sarney.
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Sarney tinha sido Presidente da ARENA, que numa dissidência formou o Partido da Frente Liberal (PFL), tornou-se vice do
Tancredo, depois assumiu a Presidência e conduziu, do ponto de
vista do Executivo, que tem um peso muito grande em relação
ao Parlamento, todo o processo da Constituinte.
Naquele momento, não houve ruptura na correlação de forças, que não era só a questão das diretas. Para mim, as diretas
foram uma questão emblemática do não-acúmulo suficiente de
forças na sociedade para fazer as rupturas, o que se manifesta,
por exemplo, na própria questão da Lei da Anistia, que é o debate que está querendo chegar... Até agora, não entrou, que foi essa
suposta anistia para os torturadores.
Então, o Colégio Eleitoral... Esse processo da saída da ditadura e transição para o Estado democrático, na verdade, acaba
sendo uma conciliação dos interesses das elites. Isso se manifesta
no próprio processo constituinte e no próprio debate que o Pe.
Virgílio coloca, que foi outra perda que tivemos, se a Assembléia
Nacional Constituinte iria ser congressual ou exclusiva — inclusive, no caso da exclusiva, com possibilidade da escolha dos
Constituintes não só pela via partidária. Perdemos essa luta também. O Congresso que foi eleito em 86 passou a ser a Assembléia
Nacional Constituinte, cumprindo os dois papéis.
Lembro a todos que as eleições de 86 se deram dentro do Plano Cruzado. A eleição terminou em um dia, e, no outro dia, terminou o plano também. Então, foi dentro desse contexto, esse
era mais ou menos o contexto político.
Além disso, essa questão da liberdade partidária do início dos
anos 80 pegou a maioria dos partidos frágeis; eram partidos recentes. Isso colocou alguns limites, inclusive, na própria questão... Na época, alguns partidos, também chamados partidos
de esquerda, se colocavam numa relação muito mais igualitária
com os movimentos.
Acho que o processo constituinte — já foi mencionado o Centrão, o Centrinho etc. — teve alguns avanços na questão da lei,
do produto da Assembléia Constituinte, que é a Constituição, no
campo, por exemplo, dos direitos sociais.
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Citarei um exemplo relacionado ao SUS — o Sistema Único
de Saúde. Até 1988, a saúde não era um direito universal. Para ter
direito à saúde, a pessoa precisava estar trabalhando, estar empregada, com carteira assinada, contribuindo para a Previdência.
Ela teria uma carteirinha que dizia que, para se ter acesso à saúde, era preciso ser trabalhador — trabalhador, entendido aqui,
com carteira assinada. Os outros eram considerados indigentes e
ou iam para os locais que os atendiam ou não eram atendidos.
A discussão na época, nesse período dos anos 80, por exemplo,
do qual me lembro, era a respeito de quanto tempo a pessoa iria
ter direito à saúde pública depois que estava desempregada. Na
época, eram três meses. Aí, quando veio a crise de desemprego e
em 82, 83, aumentaram para seis meses. Então, a discussão não
era a saúde como um direito, mas sim quanto tempo a pessoa
teria direito ao atendimento de saúde após ficar desempregada.
Então, foi um ganho, sim. Essa questão dos direitos sociais foi
um ganho.
Houve um certo ganho também na questão da participação, e aí
de maneira muito contraditória — e acho que nós temos que fazer
uma certa autocrítica, nós enquanto movimento, enquanto organizações desse campo da sociedade civil. Nós só pensávamos a respeito da participação, portanto, da democracia, principalmente da
democracia participativa, nas chamadas políticas sociais. Naquela
época, não se queria saber muito da economia. Nós nos caracterizávamos mais como sujeitos que queriam interagir nas políticas
sociais, tanto é que praticamente só elaboramos propostas para as
chamadas políticas sociais, poucas nas políticas econômicas e muito menos na organização do poder. Mas foi um avanço. Todo esse
processo dos conselhos e das conferências é fruto disso.
Conseguimos avançar na Constituinte na área em que tínhamos mais organização, que era justamente a das chamadas políticas sociais. Na política econômica, na economia, nas políticas chamadas de desenvolvimento e na organização do poder, avançamos
muito pouco. Não tínhamos movimento social para isso. Discutíamos muito pouco nesse período, por exemplo, a forma de
representação que queríamos. Não discutíamos o formato da
democracia representativa. Queríamos eleger parlamentares que
fossem democráticos e tivessem as plenárias de mandato, etc.
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Estou apresentando aqui também os nossos limites enquanto
sociedade, enquanto esse campo da sociedade civil, e o modo
como interagimos nesse processo da Constituinte.
Há um descompasso — o padre Virgílio aponta isso na sua fala.
Elaboramos uma Constituinte que, em termos dos direitos sociais,
apontava para um certo Estado de bem-estar social — não gosto
desse termo, mas vou usá-lo na falta de outro. Um ano depois, elegemos um Presidente, o Collor, com uma outra proposta, as chamadas políticas neoliberais, que era justamente o contrário do que
tínhamos conquistado na própria Constituinte nos direitos sociais,
que era justamente o desmonte do Estado. Observem o descompasso! Isso também mostra — embora, isto é claro, não o explique
— um pouco do descompasso político da própria sociedade, que fez
todo um movimento de conquista dos direitos sociais e, um ano
depois, elegeu um Presidente que não tinha compromisso nenhum
com aquele processo e que implementou políticas justamente contrárias ao que havia sido conquistado no processo constituinte.
Lembro, no que se refere a essa questão da Constituinte, que
fazíamos muito debate nas comunidades. Certa vez, naquela época do Comitê de Participação Popular, que elaborava as propostas,
fazia a coleta de assinaturas, mandava para Brasília, eu me lembro
da fala de uma senhora, em uma vila — no Sul, chamamos de
vila, mas pode ser um bairro ou uma favela —, que se chamava
Vó Natália. Eu explicava o que era Constituinte. Ela olhou para
mim e disse assim: “Quer dizer que eu posso fazer a lei?” Acho que
foi mais ou menos o que se sinalizou, naquele momento, para a
população: que ela poderia, de certa forma, interferir na elaboração das leis. Acho que esse ganho pedagógico, esse ganho político, é uma coisa que fica na sociedade, independentemente do
resultado que conquistamos. Acho que isso foi um ganho.
Acho que não avançamos na ordem econômica e não avançamos
em nada, praticamente, no que se refere à organização do poder. Isso
também por um certo limite nosso, porque os frágeis instrumentos
de participação que pensamos foram só em relação ao Executivo.
Não pensamos em relação ao Legislativo e muito menos ao Judiciário. Temos uma visão muito equivocada nessa divisão dos três Poderes, de que, se conquistarmos o Executivo, teremos força política
para fazer as mudanças. Observem que isso não é bem assim!
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Portanto, isso também mostra um limite nosso. Estou dizendo
isso olhando para nós enquanto esse campo da sociedade civil.
Acho que o grande ganho no processo constituinte, do ponto
de vista da sociedade, foi o reconhecimento e a construção dos
diferentes sujeitos políticos. O que é isso? A nossa tradição de
esquerda acaba enxergando a sociedade muito só em cima da
relação capital/trabalho. Nos anos 80, essa relação era traduzida
seguinte forma: o estratégico é o movimento sindical, porque ele
atua na relação capital/trabalho. Os outros eram táticos, portanto estavam a serviço desse estratégico, que era quem atuava na
relação capital/trabalho.
Mesmo nessa época, o que era reconhecido como movimento
popular basicamente eram as associações de moradores. Basicamente você tinha dois formatos de organização: ou você atuava
no sindicato, na relação capital/trabalho, ou você se organizava
a partir de onde você morava, na associação de moradores. Não é
à toa que basicamente o movimento sindical era reduto dos homens, e as associações dos moradores eram tocadas por mulheres. O estratégico eram os homens, o tático eram as mulheres.
Nesse processo dos anos 80, começa a construção de outros
sujeitos políticos e a organização de outros movimentos que, na
época, chamava-se de minoria — o que na verdade não é minoria alguma. Por exemplo, pode-se citar — e não que não houvesse existido antes — o movimento de mulher, o movimento
feminista, o movimento pelo direito da criança e do adolescente.
De maneira mais frágil, houve a questão da orientação sexual, o
movimento negro, o movimento indígena. Começa-se a questionar a lógica de atuação política que reconhece como estratégico
unicamente quem atua na relação capital/trabalho. Isso é o que
chamo da construção dos sujeitos políticos. A sociedade começou a falar de outros lugares que não unicamente o movimento
sindical ou o movimento da associação dos moradores.
Não estou de maneira alguma diminuindo o movimento sindical nem o da associação dos moradores, estou dizendo que é
desse processo que surge essa riqueza de ter outros sujeitos políticos. Se formos analisar os fatos, verificaremos que o movimento
de direitos humanos e o próprio MST surgem nesse período. Começa-se a falar de outro lugar da sociedade civil. Acho que isso
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foi um ganho e, de certa forma, dialogou para o processo constituinte — e não estou dizendo que não houvera essa luta antes.
Acho que uma das nossas fragilidades na questão do processo
constituinte — e esta para mim talvez seja a maior fragilidade
— é não termos conseguido discutir com a radicalidade necessária a questão do poder. Temos certo purismo ao discutir o poder.
Parece que o poder sempre é pejorativo. Enquanto isso, as elites
vão exercendo o poder.
Acho que, no processo constituinte, não conseguimos responder a algumas perguntas. Por exemplo, quem exerce o poder? Em
nome de quem se exerce o poder? Que mecanismo se tem para
exercer o poder? Que mecanismo se tem para controlar o poder?
Enfim, quem tem o poder de exercer o poder em nosso País?
Pelo resultado do processo constituinte, basicamente são as
elites, aquelas mesmas que tiveram forças para fazer a questão da
conciliação. Não tivemos forças para fazer a ruptura.
Pegando um pouco a fala da Deputada Irma, quando S.Exa.
faz aquela distinção entre Nação e Estado, é importante dizer
que o art. 1º da Constituição não coloca o Povo, a Nação como
fundamento do Brasil, mas sim o Estado: “A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de
Direito (...)”
Essa é visão equivocada, como se o Estado fundasse a Nação,
e não a Nação que fundasse o Estado. É diferente, por exemplo,
a Constituição boliviana. Os primeiros artigos da Constituição
boliviana colocam como o fundante do Estado boloviano a Nação boliviana.
O povo, em nossa Constituição, é citado no parágrafo único
do art. 1º: “Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de
representantes eleitos ou diretamente (...)” A forma como se organizam as palavras tem peso. Por que não vem primeiro a forma
direta? Por que primeiro vem a forma representativa? Esse vício
de origem condiciona toda a construção da própria constituinte,
da própria Constituição.
Dessa forma, não temos uma Constituição que diz que o fundante é a Nação brasileira, mas o Estado. É como se o Estado
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brasileiro criasse a Nação, e não o inverso. Isso condiciona toda
a questão do poder, por exemplo.
Obrigado.
A SRA. PRESIDENTA (Deputada Fátima Bezerra) – Vamos passar imediatamente ao debate.
Queremos lembrar que, conforme avisamos no início dos trabalhos, o lanche já está servido.
Companheiros e companheiras, está aberto o debate. Conforme as regras, há o microfone sem fio. As pessoas terão o tempo
de até três minutos para fazer a sua intervenção.
Peço que se identifiquem.
O SR. JÚLIO MACUXI – Bom dia. Sou Júlio Macuxi, da terra
indígena Raposa Serra do Sol, do Estado de Roraima. Estamos na
luta pela nossa terra.
Uma das colocações que eu gostaria de fazer para a Mesa é
exatamente isto: a Constituição de 1988 — e muitos povos indígenas participaram da construção da Constituição — deu um
prazo de cinco anos para se demarcarem e homologarem as terras indígenas. Os cinco anos se passaram e, após esse tempo,
muitas lutas se travaram, muitas vidas indígenas se perderam.
Hoje estamos travando uma luta muito pesada no Supremo Tribunal Federal, enfrentando as forças, a elite, o agronegócio, tudo
o que vai de encontro aos interesses dos povos indígenas.
Quero saber como se coloca o avanço da Constituição em relação aos direitos dos povos indígenas, em relação à uma luta pela
terra, que é um direito básico originário dos povos indígenas.
Quero dar esse recado ao Supremo. Votar contra a Raposa Serra
do Sol é votar contra a originalidade da Constituição, do Estado,
da democracia e da participação popular. Acho que no Brasil, por
mais que estejamos batalhando por organizações e movimentos
populares, está-se concentrando a renda e deixando o povo enfrentando os poderes, em que poucos controlam.
Hoje, se tivermos um presidente que não conseguir agradar
à elite, ele é derrubado. Acho que se tem de agradar para algo
acontecer.
A Constituição tem de avançar!
Obrigado.

51
Comissão de Legislação Participativa

ação parlamentar

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Fátima Bezerra) – Obrigada.
Passo a palavra à próxima participante.
A SRA. ROSANE KAINGANG – Bom dia a todos!
Meu nome é Rosane e sou kaingang do Rio Grande do Sul.
Representando uma organização chamada Articulação dos Povos
Indígenas do Sul (ARPINSUL), que congrega os três Estados e as
quatro etnias que estão no Estado: kaingang, guarani, xokleng e
xetá. Estes estão em processo de extinção, também aguardando
pela terra deles.
Este evento está sendo muito bom, porque durante esses anos
nunca vimos o povo, a sociedade brasileira, as entidades fazerem
uma avaliação desses anos todos de Constituição. Nós, povos
indígenas, avançamos no quesito de uma legislação indigenista
a nosso favor, nos arts. 231 e 232 da nossa Constituição, que é a
Carta Máxima deste País, mas percebemos que o Estado brasileiro não está seguindo os princípios da Carta Máxima em referência aos nossos direitos.
Nesse sentido, faço uma pergunta. Nós, povos indígenas,
estamos num processo em que há um levante contra nós dos
grandes empresários, dos grandes sojeiros, do agronegócio, mas
estamos muito sentidos porque, se o Estado brasileiro seguisse a
Constituição Federal, teríamos o nosso direito preservado. Hoje
o que ocorre entre nós e esses grandes empresários é o conflito
que está havendo, por se não seguirem os princípios de uma
Constituição Federal. Esta é a minha pergunta para os senhores
da Mesa: se nós, povos indígenas, percebemos isso, a sociedade
não indígena, na sua avaliação, acha que o Estado brasileiro
está seguindo os princípios da Carta Máxima deste País, está
respeitando-os?
E há outra pergunta. No capítulo da Constituição estão previstos os nossos direitos. Caso haja uma probabilidade de mudança
da Constituição, pode-se melhorá-la, mas não se podem retirar
os nossos direitos, os dos povos indígenas, de dentro da Constituição. Para a sociedade não indígena, até que ponto a mudança
da Constituição, se houver essa probabilidade, vai melhorar a
situação? Melhorou alguma coisa para a sociedade?
Obrigada.
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A SRA. PRESIDENTA (Deputada Fátima Bezerra) – Mais alguém
gostaria de se pronunciar?
O SR. OSNI CALIXTO – Meu nome é Osni Calixto. Sou Assessor Parlamentar do Gabinete do Deputado Pedro Wilson, que é
membro desta Comissão.
Ouvi atentamente os palestrantes e, ainda mais atentamente,
os representantes dos povos indígenas, que colocam com muita
propriedade o não-cumprimento da Constituição. Algumas coisas ficaram pendentes no texto constitucional. O companheiro
da terceira fala expôs muito bem a questão da correlação de forças à época. Tive o privilégio de passar por dentro da constituinte, quer seja na CPT, quer seja no Gabinete da ex-Deputada Irma
Passoni, quer seja junto a outros companheiros. Ainda hoje essa
correlação de forças é muito forte.
Só para se ter uma idéia, cito um evento que tivemos, durante todo o dia, sobre a defesa do cerrado –– cerrado, caatinga
e pampas —, cuja proposta é colocá-lo como bioma. Contudo,
causa-nos indignação quando somos procurados por uma dita
chamada bancada ruralista para negociar a colocação da PEC
do Cerrado em pauta e recebemos como contraproposta a retirada a demarcação dos terrenos dos indígenas, a demarcação
dos calungas.
Essa correlação de forças lá atrás foi pior, pois na Constituinte era muito maior. V.Sa. lembrou que tínhamos partidos ainda
frágeis. O maior deles era o PT, com dezessete Deputados, entre
os partidos da esquerda. Vinham de uma eleição, em 1982, que
determinou um voto vinculado, que fragilizava os partidos.
Portanto, eu gostaria de primeiro perguntar à Mesa — e dirijome aos três palestrantes — como vêem essa correlação de força e
esse avanço que nos falta fazer.
E, na mesma linha dos povos indígenas, aos quais acrescento
os calungas, indago: até quando vamos ficar negociando, por
exemplo, a PEC do Cerrado, para prejudicar os indígenas, para
prejudicar os calungas?
A SRA. PRESIDENTA (Deputada Fátima Bezerra) – Há mais
alguém que queira falar?
A SRA. LURDES – Bom dia a todos!
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O meu questionamento e a minha preocupação refere-se
à carreira do magistério, sobretudo à aposentadoria especial
para supervisores e especialistas em educação –– coordenadores, supervisores e orientadores. O Supremo já homologou,
está aprovado.
O Deputado do Rio Grande do Sul, Presidente da Comissão, acabou de dizer que estamos lutando menos hoje pela Constituição.
Fiquei muito preocupada, porque onde eu moro, em Aracaju — e
sou supervisora pedagógica —, não temos uma categoria de luta.
E, mesmo havendo essa categoria de luta, ela é muito pequena
no âmbito nacional.
O Supremo entendeu que os especialistas em educação ––
supervisores, coordenadores e orientadores educacionais –– são
especialistas. São trabalhadores em educação, e não professores. Nós entendemos, enquanto profissionais da educação e
especialistas, que somos ainda especialistas, além de ser professores. A lei entende que não somos professores porque somos
especialistas.
Dessa forma, questiono à Mesa: quando o médico tem uma
especialidade deixa de ser médico porque é um especialista, ou
ele tem uma especialidade acima dos demais? Ficamos perdendo
os nossos direitos porque temos uma minoria nessa categoria!
A Constituição deixa claro que a admissão desses profissionais deve ser feita por meio de concurso público de provas e
títulos. Quando vemos essa imposição da lei, o que reza a lei,
conforme acabei de ler, ficamos felizes porque a previsão está
na lei e deve ser cumprida. A maioria dos Estados tem coordenador pedagógico sem concurso público. Isso enfraquece o movimento de luta, permanecendo uma minoria de profissionais
qualificados.
Queremos que os senhores nos ajudem nessa luta, porque
perdemos um direito adquirido pela Constituição e não temos
muito a quem recorrer.
Obrigada.
A SRA. PRESIDENTA (Deputada Fátima Bezerra) – Tem a palavra o próximo orador.
A SRA. SOCORRO SOUZA – Bom dia!
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Sou Socorro Souza, Assessora da Confederação Nacional dos
Trabalhadores na Agricultura (CONTAG) na área de políticas
sociais.
Primeiro, parabenizo a Mesa e faço referência às falas do
Sr. Daniel e do Sr. Moroni, pela clareza com que mostraram essas
contradições da relação Estado/sociedade. Acho que não podemos atribuir-nos todas as responsabilidades históricas e políticas
referentes a esse contexto.
Quero também dizer que, enquanto outros países menores do
que o Brasil faziam a revolução socialista armada, nós fizemos
esse tipo de reforma. Eu era bem jovem, tinha apenas vinte anos
e era assessora do Conselho Indigenista Missionário (CIMI). Para
nós, o objetivo era fazer a revolução. Havia um processo institucional, mas era a reforma do Estado dentro de um espírito extremamente revolucionário. Foi a elite que fez a contra-reforma no viés
neoliberal. Devemos fazer essa diferenciação. Eram reformas, sim,
mas, do ponto de vista da sociedade popular, dos setores populares, uma reforma revolucionária.
O Sr. Moroni falou dos direitos sociais. Acho que devemos fazer outra referência histórica, a de que os militares, ao retirarem
os direitos políticos e civis, começaram a fazer concessões aos direitos sociais. Logicamente isso se dava no campo assistencialista
— a Constituição traz uma outra concepção dos direitos sociais.
Outra contradição — e falo isto no sentido de contribuir com
este debate — era a de que nós, da sociedade, discutíamos direitos humanos e necessidades humanas, ou, minimamente, necessidades básicas, e a elite quis discutir necessidades mínimas,
também dentro do viés neoliberal. Portanto, necessidades sim,
mas discutíamos necessidades humanas, necessidades básicas.
Havia um jogo de palavras que terminou se traduzindo como
direitos ou necessidades mínimas, nesse viés neoliberal.
Nesse ponto, parece-me que entra o que disse o Sr. Moroni
no sentido de que estávamos mais preparados para discutir direitos sociais, mas nossa concepção de direitos sociais nunca foi
desvinculada da crítica à política econômica, até porque vivíamos num momento de muita recessão. Na verdade, terminamos
contentando-nos em discutir necessidades humanas de uma
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forma estratégica, e a elite colocou na pauta necessidades mínimas. Acho que há uma contradição histórica nesse sentido.
Relativamente aos sujeitos políticos, acho que se foi muito
feliz em dizer que havia hierarquia entre os movimentos. Contudo, hoje há um processo relevante de mudanças. Hoje há identidades coletivas, há autonomias diferenciadas desses movimentos, mas o movimento sindical se reorganizou e incorporou a
pauta do movimento das mulheres, a pauta da juventude e a
da terceira idade, incorporou a discussão da orientação sexual, e
vice-versa. Se havia hierarquia e diferenciação, os processos mais
recentes, como o do movimento sindical e outros movimentos
da sociedade, foram mais dinâmicos e adotaram pautas e estratégias mais articuladas.
Parabéns à Mesa por esse importante debate!
É realmente necessário realizar o debate, nessa nova perspectiva.
Obrigada.
A SRA. PRESIDENTA (Deputada Fátima Bezerra) – Agradecemos à companheira a contribuição.
Há ainda três participantes que desejam manifestar-se. Depois
devolveremos a palavra à Mesa para as considerações finais.
Com a palavra o próximo participante.
A SRA. MARINA – Meu nome é Marina, sou do MST.
Quero fazer à Mesa uma pergunta ligada às questões que o
Sr. Daniel e o Sr. Moroni expuseram, considerando essa última
questão do Sr. Moroni e fazendo uma reflexão sobre o Estado de
Direito, a Constituição e o poder.
Os trabalhadores, os movimentos sociais conquistaram muitos
direitos que estão na Constituição, direitos que são muito importantes para a democracia, para a democratização. O fato é que
quem tem poder para garantir a realização da Constituição é o
Estado Democrático de Direito, e muitos direitos que os trabalhadores conquistaram não foram realizados. Os companheiros
indígenas já colocaram aqui vários exemplos. Tomemos a reforma agrária como exemplo. Ela é um direito que está claramente
previsto na Constituição. A Constituição já tem vinte anos, e o
Estado de Direito não conseguiu implementar a reforma agrária,
que é uma conquista que dela consta.
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Hoje, quando os movimentos sociais lutam para que o Estado
de Direito garanta o que está previsto na Constituição, são criminalizados. É crime lutar pelos direitos que estão na Constituição.
Uma pauta de reivindicação social e histórica fica criminalizada,
assim como as pessoas que lutam por essas causas, e o Estado de
Direito, que tem o poder de executar, de garantir aquilo que está
na Constituição, não cumpre sua parte. E aí?
Pergunto: qual o papel que temos neste momento, nesta democracia, neste contexto?
Obrigada.
A SRA. PRESIDENTA (Deputada Fátima Bezerra) – Com a palavra o próximo participante.
O SR. NAILTON – Meu nome é Nailton e sou pataxó, do Posto
Indígena Caramuru-Catarina Paraguaçu, em Pau Brasil, no sul
da Bahia.
A questão dos pataxós é parecida com a dos macuxis, na
Raposa Serra do Sol. A gente fica muito preocupado, porque o
art. 231 assegura que “são reconhecidos aos índios sua organização
social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários
sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União
demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens”. Isso não
vem acontecendo.
O § 5º desse mesmo artigo deixa claro que para se tirar o
índio de uma localidade para outra, só em caso de catástrofe
ou epidemia que coloque em risco a vida daquela comunidade.
O § 6º deixa bem claro para a gente que não gera efeito jurídico, é nulo e extinto, sem gerar efeito jurídico, retirar o índio
daquela terra.
Nada disso vem acontecendo. E, como nada disso vem acontecendo, como a gente não vem sendo respeitado, os índios e as
lideranças de suas comunidades vêm fazendo ocupação. E, quando faz a ocupação, também não é respeitado: entra o Judiciário
e dá reintegração de posse ao fazendeiro. Se a Constituição Federal fala que a União tem de demarcar, proteger e fazer respeitar
nossas terras, teríamos que ter a proteção da Polícia Federal, mas
é ela que vai lá retirar os índios, batendo, se preciso, tudo para
proteger o fazendeiro.
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Minha pergunta é qual o caminho que temos de seguir
hoje, porque para todo lado para onde vamos não estamos
sendo respeitados, e não vamos aceitar isso por muito tempo.
Tenho certeza de que a luta é pelo extermínio dos povos indígenas no Brasil.
A SRA. PRESIDENTA (Deputada Fátima Bezerra) – Com a palavra o próximo participante.
A SRA. MARIA GILMAR – Meu nome é Maria Gilmar, moro
em Samambaia e sou Agente Ambiental de Saúde e também participo do Fórum de Promotoras Legais Populares (PLPs).
Uma pessoa da Mesa falou algo como que as pessoas que fazem a lei parecem se sentir imunes a ela. Com certeza são imunes. Quem fez a primeira Constituição brasileira? Os fazendeiros,
os donos da terra, os burgueses. Entendo quando dizem aqui que
a República não é a Nação, mas o território. Por que o território?
Os donos da terra fizeram a lei.
Quanto à Constituição de 1988, creio que o que ela realmente trouxe de melhor foi essa abertura, essa visão de o povo estar
participando, os movimentos sociais. Mas quanto mais conheço
meus direitos, mais me revolto, porque vejo o Estado como o
maior violador de meus direitos. Conheço os meus direitos e,
quando bato à porta para procurá-los, não os encontro — estão
apenas na Constituição.
Respondendo à amiga indígena, quero dizer que, como mulher que mora na periferia do Distrito Federal, a nossa luta não
é diferente da luta de vocês. Continuamos vivendo num Estado
onde predomina a burguesia, com outros nomes é claro. Mas
as pessoas mais pobres têm pouca voz, principalmente a mulher. Continuamos vendo a falta de respeito. Quando se trata de
igualdade de gênero, a mulher brasileira continua ainda sendo
colocada em segundo lugar; os homens estão sempre à frente.
Então, o Estado brasileiro, para mim, é o maior violador de
direitos.
A SRA. PRESIDENTA (Deputada Fátima Bezerra) – Vamos passar
agora a palavra aos membros da Mesa, para que possam se colocar
frente ao que foi questionado e fazer suas considerações finais.
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A SRA. PRESIDENTA (Deputada Fátima Bezerra) – Ah, faltou o
companheiro lá, desculpe. Desculpe, companheiro, viu.
O SR. INÁCIO PEREIRA JÚLIO FILHO – Bom dia a todos e a todas. Sou Inácio Pereira Júlio Filho. Venho do assentamento Presidente Lula, no Município de Cristalina, em Goiás, representar os
trabalhadores rurais e o nosso Coordenador-Geral, Levi Siqueira
que, por motivo de trabalho, não pôde estar aqui presente.
Esse processo de reforma agrária, para conseguirmos uma
terra no Brasil, é muito longo. Passei sete anos para conseguir
arrumar um pedaço de terra. O Governo Federal paga a propriedade, aí chega o Meio Ambiente e impede, por um longo período
também, uma vez que a gente já passou muito tempo à espera,
debaixo de lona, enfrentando chuva, desconforto total para chegar até conseguir um pedaço de terra. Aí vem o Meio Ambiente
e entra com um processo lá para liberar uma licença provisória
que demora muito tempo. É mais um tempo muito prolongado,
para a gente ficar ainda à espera, sem poder ter recursos para
trabalhar. A gente vai ter que trabalhar manualmente naquela
propriedade, porque não pode pagar uma máquina para trabalhar, não pode comprar um pacote de adubo, porque não tem
recursos, porque deixaram de agilizar os processos rapidamente.
Agora, estamos na época da planta. Infelizmente, vamos ter uma
colheita ruim, porque não temos condições de comprar o adubo
nem de alugar uma máquina.
Para concluir, fica muito difícil, acho, até inconstitucional,
esse ato que vem acontecendo. Porque, quando chegamos a uma
propriedade, vemos que ela já foi desmatada há quatro, cinco,
até trinta anos. Não fomos nós que desmatamos aquela terra
para ficar pagando. Então, estamos sendo esmagados pelo Meio
Ambiente.
Estou falando assim, mas não quero magoar nem machucar
ninguém. Mas estamos nos sentindo esmagados nesse sentido.
Porque já passamos um longo processo para ganhar um pedaço
de terra, mas quando chega lá continua mais outro processo sem
que possamos até construir uma casa. Continuamos morando
debaixo das barracas – o companheiro Levi, que é do Partido
Agrícola (PA) Vitória, há três anos recebeu a terra lá, e está lá do
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mesmo jeitinho debaixo daquela barraquinha com as loninhas
furadas e rasgadinhas. Nós também; há cinco ou sete meses, mais
ou menos, a terra foi liberada para nós, mas continua essa pendência do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis (IBAMA).
Nesse sentido, só vai mais dificultar a nossa situação, porque
não podemos fazer uma agricultura normalizada. Gostaria que a
Constituição Federal nos ajudasse nesse sentido. O IBAMA tinha
que correr atrás de quem desmatou aquilo, e não ficar nos torrando lá, não, porque aí fica ruim para a gente. Essa é a colocação que quis colocar. Muito obrigado a todos.
A SRA. PRESIDENTA (Deputada Fátima Bezerra) – Obrigada.
Vamos, agora, então, passar a palavra ao Daniel.
O SR. DANIEL RECH – Obrigado. Vou-me concentrar um pouco na fala do companheiro Macuxi.
Em primeiro lugar, quero dizer que eu tive a honra — e isso
está no meu currículo, de que me orgulho até hoje — de ter sido
convidado a assessorar uma Assembléia dos Tuxauas, no norte de
Roraima, e na Maloca Bismarck, quando, há algum tempo, convidaram-me para falar em cooperativismo. Para mim, foi uma honra muito grande estar com o pessoal nessa região, que acompanho
há muito tempo, já que assessoro também a Pastoral Indigenista.
E me chama atenção essa questão das terras indígenas, porque, na verdade, temos aí um ponto nevrálgico, uma questão
profundamente complicada a respeito do que seria direito em
relação às terras indígenas.
Há duas questões na verdade. Em primeiro lugar, nossas leis
não consideraram direitos originários, nossas leis consideraram
o direito dos vencedores.
A Constituição ainda se baseia no princípio da terra atribuída aos vencedores. Fomos regidos por Ordenações, antes inclusive do chamado descobrimento – as Filipinas, Afonsinas ou
Manuelinas –, que determinaram a transferência da terra para a
estrutura do Estado antes mesmo de reconhecer as populações
locais. Isso com a benção do Papa no Tratado de Tordesilhas.
Essa referência histórica preliminar eliminou praticamente, do
ponto de vista legal, o direito adquirido. Por isso, para se discutir
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direito adquirido hoje em dia haveria a necessidade de se começar a discutir de quem são os direitos adquiridos. Normalmente,
direito adquirido é direito dos vencedores, e não o chamado direito dos vencidos. Nessa história, lamentavelmente, os indígenas foram os vencidos. É muito difícil reconstituir esse direito a
partir de direitos originários.
Há outro aspecto que eu queria observar a respeito dessa questão — o companheiro Pataxó, da Bahia, citou os parágrafos. Mas,
companheiro, volto à minha tese desenvolvida no texto de que a
Constituição apresenta o direito de forma brilhante e, em seguida, cria um mecanismo para inviabilizá-lo. Observe o que diz o
parágrafo 6º, citado pelo companheiro Pataxó, “são nulos e extintos os atos que tenham por objeto a ocupação, o domínio ou posse das
terras a que se refere este artigo ou a exploração das riquezas naturais
do solo, dos rios, dos lagos existentes, ressalvado relevante interesse
da União”. É o que está argumentando o Governo do Estado de
Roraima, por exemplo, a respeito da Raposa Serra do Sol – “ressalvado o interesse público da União”, segundo o que dispuser lei
complementar: “Não gerando a nulidade ou extinção, direito à indenização ou ações contra a União, salvo na forma da lei, quanto às
benfeitorias derivadas da ocupação de boa-fé”.
Portanto, a Constituição reconheceu o direito das populações
indígenas e jogou uma armadilha posterior dizendo: “Ah, é reconhecido o direito, salvo se houver interesse da União em relação a
isso”. Está na Constituição. É o tipo da Constituição bonitinha,
mas ordinária. Esse é o risco.
Como hoje em dia está se debatendo se os índios têm direito
a terra? Por que se debate isso? Ora, é histórico saber que eles tinham direito à terra, pois estavam aqui. Alguém está discutindo
o direito, por exemplo, dessas grandes empresas que têm atualmente 4, 5 ou 6 milhões de hectares na Amazônia? Ninguém está
discutindo. E esses não eram direitos originários. O que acontece
é que o direito dos chamados vencedores se impôs sobre o direito
dos vencidos, e isso a Constituição não mudou; ela não reconheceu os direitos originários, mas o direito do Estado sobre as terras,
desde antes do descobrimento. E aí nós temos um problema sério
a respeito da reconstituição dos direitos.

61
Comissão de Legislação Participativa

ação parlamentar

Por isso volto a insistir na tese anterior também de que, apesar
de a Constituição reconhecer que o poder emana do povo, como
bem destacou o Moroni, esse poder é decidido pelo Estado.
Estava me ocorrendo um exemplo concreto a respeito disso.
A Constituição garante o direito à livre expressão, direito lembrado todo o tempo, hoje em dia. Provavelmente eu, vestido da
maneira como hoje me encontro, tenho direito à livre expressão,
mas o pobre, na abordagem da polícia, não tem. “Cala a boca,
vagabundo” — isso é o que a polícia vai dizer, porque o Estado é
superior ao cidadão, nesse sentido, nesse caso.
Temos aí uma discussão sem dúvida nenhuma muito longa
a respeito do que é direito adquirido, direito garantido, direito
de propriedade, Estado de Direito — Estado de Direito de quem,
Marina? Essas questões levam em conta exatamente a diferença
que existe no âmbito da população em relação a uns e outros.
Em relação à reforma agrária, conforme observação feita, ela
não é um direito, mas uma atribuição do Estado. De novo voltamos ao mesmo problema: reforma agrária para as populações
camponesas, reconhecimento das terras indígenas, reconhecimento das terras quilombolas não são direitos estabelecidos,
mas direitos que dependem da declaração do Estado, direitos
que dependem da declaração das chamadas autoridades, que podem ser contestadas ou não. Ora, ou nós partimos dos direitos
originários do povo, como o direito do poder — o povo que devia ser consultado nas decisões do Estado —, ou, senão, temos
belas declarações e uma prática completamente contrária aos interesses do povo.
A mim parece que, neste momento de debate sobre a Constituição, o foco central, como também destacou o Moroni, é debater — volto a insistir no ponto com o qual conclui minha
apresentação — nas mãos de quem está o poder, quem exerce o
poder, como nós podemos construir o poder popular.
Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui.
A SRA. PRESIDENTA (Deputada Fátima Bezerra) – Agradecemos ao Sr. Daniel e passamos a palavra ao Padre Virgílio.
O SR. VIRGÍLIO UCHÔA – As intervenções feitas no plenário
e também a reflexão que o Daniel acaba de fazer nos conduzem
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na direção de que, sem dúvida, vinte anos depois, sobretudo levando em consideração os pecados originais presentes em nossa
Constituição, apesar de seu valor relativamente à mobilização
política e ao esclarecimento de coisas fundamentais, estamos
diante de um fato quase que a exigir uma nova Constituição, ou
uma nova Constituinte, que retome o debate em suas origens.
Já não me lembro se foi o Daniel ou o Moroni quem falou
sobre isso, mas será que, se fizermos hoje uma Assembléia Nacional Constituinte, ela será mais avançada do que esta de vinte
anos atrás? Esta é uma grande interrogação.
Os avanços sociais e o avanço na conquista de direitos que
tivemos com a Constituição de 1988 foram o resultado de uma
grande mobilização da sociedade — quem participou lembra da
nossa luta. Apesar dos vícios originais, muita coisa foi introduzida, e depois vieram as contradições.
Não sei se concordam comigo, mas hoje vivemos um outro
tipo de ditadura, a ditadura do dinheiro. Todo o mundo político e
toda a legislação estão em função do que o dinheiro manda. A crise que estamos vivendo hoje é originária exatamente dessa força
que o dinheiro impôs às nações e às suas políticas, e os remédios
que estão sendo propostos são na direção de reforçar o problema.
Entendo que não podemos desvincular nossa preocupação de
processos globais em andamento em todo o mundo em busca
de um outro tipo de sociedade. Faço referência ao Fórum Social
Mundial, e é muito importante nos articularmos com ele.
Ao mesmo tempo, vejo também que é o momento de a sociedade civil se reorganizar. A bem da verdade, ainda que não queira ser pessimista, as organizações da sociedade civil, que também
foram porta-vozes iniciais da mobilização popular, retiraram-se,
em grande parte, das forças populares. Eu posso até fazer uma
análise interna e posso dizer que a Igreja se retirou um pouco
desse mundo, o que pode ser negativo como pode ser positivo. O mesmo aconteceu com a OAB. Há aqui alguém da OAB
Federal participando deste debate? Não. Há alguém da própria
Conferência dos Bispos? Eu já não sou mais da Conferência dos
Bispos, embora já tenha sido assessor. Da Associação Brasileira de
Imprensa (ABI), há alguém?
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Temos aqui gente dos índios, do MST, alguns poucos políticos...
Então, a bem da verdade, estamos meio órfãos e diante de um
gigante imenso, uma ditadura muito mais sutil do que podemos
imaginar. Temos de recomeçar a rediscutir nosso projeto de Nação com estas idéias básicas hoje aqui levantadas.
Não há dúvida sobre o que disse o Daniel quanto a nosso
País ser dos vencedores, e aos vencidos foi imposta a lei. O Brasil não foi descoberto, o Brasil foi invadido, a bem da verdade,
como foram invadidas todas as nações das quais se diz que foram descobertas. E os invasores ocuparam os espaços em função de seus interesses.
O fato é que temos um projeto de nação interrompido, e também
as forças políticas foram interrompidas em determinado momento. E elas podiam ter aliado uma Constituição que fosse realmente
resultado de uma nação diferente, uma nação mais reorganizada
em função daqueles direitos originantes, como se disse aqui.
Não quero fazer uma fala pessimista, mas é bom lembrar que
as coisas grandes começam em coisas pequenas, e nós somos
um pequeno grupo, somos o resto de Israel, vinte anos depois
— há vinte anos talvez esta sala estivesse cheia... Agora, está nas
mãos desses poucos a possibilidade de recuperar o espaço. Não
podemos confiar muito em nossos poderes nem nos poderes organizados em grandes instituições, que também eles estão precisando de reformas, de conversão.
Acho que este é o ponto a que chegamos, esta é a realidade e
esta é a intervenção que faço em reposta àquilo que ouvi.
Obrigado.
A SRA. PRESIDENTA (Deputada Fátima Bezerra) – Agradecemos ao Padre Virgílio.
Com a palavra o Sr. Moroni.
O SR. JOSÉ ANTÔNIO MORONI – Concordo plenamente com
o que disse a Sra. Socorro, da CONTAG, e não tenho conhecimentos para responder à questão formulada pela companheira
de Aracaju.
Quanto ao debate que surge a todo momento sobre se seria
necessária uma nova Constituinte e a revisão da Constituição,
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minha avaliação é de que a correlação de forças não nos favorece. Acho que hoje mexer na Constituição, seja por meio de
que instrumento for, nós perdemos. Como foi citado, em 1986,
quando foram eleitos os Deputados e Deputadas para o processo
constituinte, houve o Plano Cruzado e tal, o Partido dos Trabalhadores (PT) tinha uma bancada de dezessete Parlamentares
com uma unidade ideológica. Hoje, o PT tem uma bancada de,
se não me engano, 94 Parlamentares, que, não entanto, não têm
a mesma unidade ideológica que a bancada de 1986.
Então, o primeiro ponto é que acho que a correlação de forças
não nos favorece para pensarmos em Assembléia Constituinte.
Em vários dos debates a propósito dos vinte anos da Constituição
— alguns nesta Casa — aos quais estive presente muito se acusou
nossa Constituição de ser muito grande, de ter artigos demais,
principalmente se comparada as de outros países — muitas ficam apenas em termos de princípios, sem criar os instrumentos.
Testemunhei discussões sobre o tamanho ideal de uma constituição, sobre quantos artigos uma constituição deveria ter. Isso é, a
meu ver, um debate falso, que não nos serve.
Sobre a questão da terra, isto é, sobre reforma agrária, terras
indígenas e quilombolas, às quais acrescento a questão da reforma urbana, entendo haver dois viéses. Um é a questão ideológica: não só as elites, mas boa parcela de nossa sociedade é contrária às reformas agrária e urbana, seja em benefício de índios,
quilombolas ou quem for, porque têm a concepção... como na
situação figurada pelo Daniel quanto ao direito à livre expressão:
entre um branco e um negro, o suspeito será o negro. Ou seja, há
uma questão ideológica: boa parte da sociedade acha que para
essas populações não têm que haver direitos. Ou seja, há também uma luta a ser travada junto à sociedade.
Outro é a questão econômica, isto é, a disputa por territórios.
Por onde o agronegócio quer avançar, se não por sobre as terras
indígenas e quilombolas? E obviamente não quer nem a reforma
agrária nem a reforma urbana, porque há uma luta econômica
que, no caso, é a luta por território. E continuam invadindo,
e continuam plantando soja na Amazônia, etc — nem entro
no debate que o Inácio traz sobre a questão do meio ambiente.
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Acho que é perfeitamente possível aliar a ocupação da terra ao
respeito à questão socioambiental.
A elite brasileira tem a inteligência de pegar as questões, reelaborá-las e nos entregá-las de outra forma. Dentro do processo
de criminalização de que falou a Marina, começa a aparecer que
os responsáveis pelo desmatamento, pelo não-respeito à questão
ambiental são os assentamentos — e não mais os madeireiros, os
grileiros, o agronegócio.
Nesse sentido, aquele estudo que o Ministério do Meio Ambiente soltou, colocando como o primeiro na lista dos desmatadores
da Amazônia os assentamentos, é vergonhoso. É a estratégia da
elite de reelaborar e nos devolver a questão a que lhe cabia responder. De forma que somos nós quem hoje, diante da sociedade,
devemos responder pelo desmatamento. Ora, vamos com calma.
Isso faz parte do mencionado processo de criminalização judicial.
Hoje ser líder comunitário ou líder popular no Brasil é o mesmo que ser chefe de quadrilha. A Justiça enquadra essa gente
como chefe de quadrilha, e muitos estão sendo processados por
isso. A outra criminalização é a imprensa que faz ao atacar sistematicamente as nossas lutas. Existe outra criminalização ainda
que passa pela imprensa, pelo Parlamento e pelo próprio Estado,
que é a deslegitimação das nossas lutas e dos nossos sujeitos.
Querem deslegitimar a luta das mulheres, a luta pela reforma
agrária, a luta indígena, a luta quilombola. Isso está dentro da
mesma estratégia de criminalização, uma coisa bastante séria.
O último ponto que abordo é que o Estado não cumpre os
nossos direitos. A lógica deste Estado não é a de cumprir os nossos direitos. Ele não foi pensado para isso. Então não adianta
nos enganarmos achando que este Estado vai cumprir os nossos
direitos. O nosso grande desafio é fazermos movimentos fortes
para a mudança deste Estado, porque o Estado que está aí é patrimonialista, patriarcal, que atende aos interesses privados das
elites, e não aos nossos direitos.
A nossa grande tarefa é mudar o Estado, construir outro, que
atenda aos interesses da maioria. Este Estado burguês que está aí
não vai fazer isso. Só com luta social, luta política, mobilização
é que ele vai avançar. É isso o que temos feito até hoje. Precisa-
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mos colocar em xeque o próprio Estado, como alguns países já
fizeram. A Bolívia, por exemplo, está construindo um novo Estado, a partir da sociedade e do reconhecimento das diferenças
culturais e étnicas da sociedade. Temos de olhar para os países da
América Latina, que podem servir de exemplo para nós.
Atuamos em questões como institucionalidade e Estado para
avançar em alguns pontos, mas não podemos ter a ilusão de que
este Estado vai atender aos nossos direitos. Não vai. Não tenho
essa ilusão desde que tinha os vinte anos que a Socorro tem.
A SRA. PRESIDENTA (Deputada Fátima Bezerra) – Agradecemos
ao Moroni e lembramos que daqui a pouco iremos para o almoço.
No encerramento desta primeira Mesa, dirijo-me à professora.
Sou professora também e exerço o meu segundo mandato como
Deputada Federal pelo Rio Grande do Norte, eleita pelo Partido
dos Trabalhadores.
Apenas lembro, companheira, que a decisão que o Supremo
tomou responde a uma demanda histórica dos trabalhadores em
educação sobre o tratamento isonômico, conforme você mesmo
mencionou, no que diz respeito à aposentadoria, uma vez que
entendemos que não há como diferenciar o trabalho do professor, do orientador, do coordenador, do supervisor.
Na verdade, já demos um primeiro passo e ganhamos uma
primeira batalha quando o Supremo reconheceu que para efeitos
de aposentadoria especial não pode ser considerado apenas o trabalho em sala de aula, porque até então eles queriam reconhecer,
para efeito de aposentadoria especial, o exercício só da docência,
só na sala de aula. Com a nova resolução que foi adotada, eles
já reconhecem que o trabalho na coordenação pedagógica, na
direção da escola, na supervisão, esse trabalho também deve ser
contado agora para efeito da aposentadoria especial.
O que está em discussão ainda é o fato de querer reconhecer apenas desde que esteja com a nomenclatura de professor.
O equívoco está exatamente aí. Enfim, a luta continua em torno
dessa questão. A Confederação Nacional dos Trabalhadores em
Educação (CNTE), inclusive, está acompanhando.
Quero aqui rapidamente aproveitar para colocar que a Mesa
foi excelente, assim como a participação da plenária também.
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É claro que todos temos consciência do que precisa ser feito e do
que é preciso mudar. Temos também muita consciência do que
foi feito, dos passos, inclusive, que estão sendo dados, mas há
muito ainda por fazer.
É evidente que essas novas demandas, esses novos sujeitos
que estão surgindo, como foi mencionado, enfrentam muitas
dificuldades dentro da Casa pelo perfil pluralista e, consequentemente, ainda muito conservador.
Para terem uma idéia, a bancada feminina nesta Casa é formada por 46 Parlamentares. O perfil da bancada feminina, do
ponto de vista ideológico, vem mudando muito nas duas últimas Legislaturas. Infelizmente não vemos, Deputada Irma Passoni, nesta Casa um número mais significativo das Parlamentares
que vêm das lutas sociais, que vêm das lutas populares.
Peguem o perfil da bancada feminina de agora, desta Legislatura — não vou nem comparar com o perfil dos anos 90. Comparem com o perfil, por exemplo, da última Legislatura, e vão
constatar exatamente isso que estou colocando. As temáticas
aqui dentro, que vão desde a luta pela regularização das terras
dos quilombolas, a demarcação das terras indígenas, a questão,
por exemplo, da cidadania, de Gays, Lésbicas, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Transgêneros (GLBT), até a temática da democratização dos meios de comunicação, são temáticas em que há
dificuldade enorme dentro da Casa para que possamos avançar.
Padre Virgílio tem razão. Se não tivermos o devido cuidado e
não tivermos muito senso de realidade, ao invés de avançar podemos exatamente piorar, retroceder. Enfim, o caminho a ser adotado será aquele de muita mobilização, de muita luta e de muita
participação. A Constituição é cidadã, sim, naquilo que diz respeito à questão dos direitos sociais. Ela é tão cidadã naquilo que diz
respeito à questão dos direitos sociais que os grupos conservadores,
a Direita, até hoje, Daniel, tentam exatamente modificar isso.
Agora, no campo dos próprios direitos sociais temos muito
ainda o que fazer, o que regulamentar. Quero concluir dando
um exemplo a vocês. Quanto à questão da educação, é inegável
que temos dado alguns passos importantes nos últimos quatro
anos. Eu, por exemplo, mencionaria a questão do Fundo Nacio-
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nal de Desenvolvimento da Educação Básica (FUNDEB), que até
sugeriria que pudesse ser mais bem divulgado e discutido junto
aos movimentos sociais e à sociedade civil. Por quê? Porque,
em matéria de política de educação, o FUNDEB é o que existe
de mais inovador nesses últimos anos. E digo isso com a simplicidade de quem teve a honra de ser designada Relatora dessa
matéria por esta Casa.
Na verdade, com o FUNDEB estamos plantando não só para
o presente, mas para o futuro uma política que de fato possa
acolher a questão da educação dos jovens, crianças e adultos deserdados desse direito à educação, em função exatamente do que
foi feito ao longo desses anos. Por que com o FUNDEB estamos
apontando para o Estado brasileiro resgatar essa dívida? Porque
pela primeira vez, pelo menos do ponto de vista conceitual, conseguimos colocar na Constituição, por meio da Emenda nº 53 da
Lei nº 11.494, que a educação deve ser um direito de todos, desde a creche até o ensino médio, em matéria de financiamento.
Do ponto de vista da obrigatoriedade, está assegurada na Constituição a educação apenas de sete a quatorze anos.
Temos 83% das nossas crianças de zero a três anos que nunca
viram uma creche. Temos ainda 45% das nossas crianças de quatro
a seis anos que nunca viram uma pré-escola de maneira nenhuma. E temos ainda um número considerável de jovens na faixa de
quinze a dezenove anos que não têm acesso ao ensino médio.
Então o FUNDEB vem apontar uma saída para essa realidade,
repito, do ponto de vista da política de financiamento, quando ele
assegura que a partir de agora o financiamento não é mais de sete
a quatorze anos, mas o financiamento tem que ser da creche até o
ensino médio.
Ontem instalamos na Casa uma Comissão Especial para discutir a Desvinculação de Recursos da União (DRU), que tira dinheiro das políticas sociais e, inclusive, da educação.
Mas em que pese tudo isso, agora estamos às voltas com outro
desafio grande: a política de valorização salarial dos professores,
dos trabalhadores em educação. A Constituição, em seu art. 206,
inciso VIII, estabelece a criação, desde 1988, de um piso salarial
nacional para o magistério público deste País.
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Passados vinte anos, conseguimos agora, Damião, regulamentar esse artigo. Vinte anos. E conseguimos regulamentar esse artigo em função dos passos que demos exatamente com a questão
do FUNDEB. Infelizmente, após vinte anos de muita luta, está aí
o piso para começar a vigorar a partir de janeiro. Um piso ainda
muito aquém daquele de que precisa um trabalhador da educação. O piso inicial é de 950 reais para uma carga de 40 horas.
Pois bem, para infelicidade nossa, cinco Governadores, tendo à frente a Governadora do Rio Grande do Sul, ingressaram
com uma ação direta de inconstitucionalidade para derrubar
o piso salarial nacional para o magistério público da educação
básica deste País. Isso está nos deixando muito angustiados.
Foi criada, inclusive, uma frente aqui nesta Casa, que está sob
minha coordenação.
Enfim, no Supremo ninguém nunca sabe o que pode acontecer — não é, Padre Virgílio? De repente, um desses onze Ministros concede, por exemplo, uma liminar favorável, e a lei
estará suspensa imediatamente. Isso significaria um retrocesso
sem tamanho, sem tamanho. Sabemos que o nosso desafio no
campo da educação não é só colocar esses meninos na escola,
mas garantir um ensino com qualidade. Ensino com qualidade
passa pela questão da formação, das condições de trabalho, e
também por um salário minimamente justo para os trabalhadores em educação.
Então, repito, esta é uma luta que está colocada para nós agora: regulamentar esse artigo da Constituição após vinte anos.
E, mesmo assim, temos a iniciativa desses cinco Governadores.
Dizem que há mais nove que desejam participar do movimento,
inclusive os Governadores de Minas e São Paulo. Mas, com a
pressão que o movimento está fazendo, parece que já estão dando um pé lá e outro cá. Na verdade, é esse o desafio.
Aproveito a oportunidade para agradecer a todos. E, exercendo hoje um mandato parlamentar, quero fazer um desabafo. Eu
fui Deputada Estadual durante dois mandatos. Venho das lutas
sociais, populares, e estou no sexto ano de mandato de Deputada Federal. Uma das maiores frustrações que carrego nesta
Casa, até o presente momento, é o fato de não termos dado um
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passo, absolutamente nenhum, no que diz respeito à questão
da reforma política do sistema partidário e eleitoral deste País.
Já dizia o poeta que viver é um ato de perigo. Para nós que viemos
da luta popular, de repente, participar de eleições no Brasil está
se tornando cada dia mais perigoso. O sistema político vigente
apodreceu. Infelizmente o abuso do poder econômico é escandaloso. Eu saí recentemente de uma disputa político-eleitoral.
É uma coisa escandalosa, sem contar o uso da máquina. O próprio
instituto da reeleição, a meu ver, terminou institucionalizando
o uso da máquina, à medida que a legislação não conseguiu disciplinar melhor qual o papel do cidadão enquanto candidato e
enquanto gestor.
Mas não perdi as esperanças de maneira nenhuma. Sou daquelas que entende que tem de haver lista fechada e financiamento público de campanha, que é essencial, fundamental e
decisivo. Não perdi a esperança de maneira nenhuma. Jamais.
Por isso, nós estamos aqui.
Agradeço a todos a atenção.
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Mesa 2: protagonismo social
A SRA. APRESENTADORA – Senhoras e Senhores, damos início ao Seminário Constituição 20 Anos: Estado, Democracia e
Participação Popular.
Esta Mesa será coordenada pela Deputada Luiza Erundina e
terá como tema Protagonismo Social.
Convido para compor a Mesa a Sra. Irma Passoni; o Sr. Francisco
Whitaker; o Sr. Nailton Muniz Pataxó; a Sra. Schuma Schumaher.
Composta a Mesa, passo a palavra à Sra. Deputada Luiza
Erundina.
A SR. PRESIDENTA (Deputada Luiza Erundina) – Boa tarde a
todos.
Eu convidaria, se não fosse incômodo, as companheiras e os
companheiros a virem mais para frente, para que a comunicação
e o diálogo pudessem se fazer de forma mais direta.
Eu quero saudar os membros da Mesa, as companheiras e os
companheiros valorosos, militantes da causa que estamos debatendo neste seminário realizado a pretexto das comemorações
dos vinte anos da promulgação da Constituição Cidadã de 1988:
a democracia, a participação popular, o papel do Estado.
Este seminário é fruto de iniciativa de uma Comissão Permanente da Casa, a Comissão de Legislação Participativa, como todos já sabem, e vem ocorrendo desde ontem. Quero, inclusive,
pedir desculpas por só agora estar aparecendo. Aqui nós temos
que dar conta de muitas tarefas ao mesmo tempo. Estive a manhã inteira, até agora, às 14h, discutindo a renovação das concessões de outorga de rádio e tevê no País. A Globo, a Record e a
Bandeirantes, cabeças de redes de comunicação social, estão com
as suas outorgas vencidas, e nós não queremos que a renovação
seja feita da forma como tem ocorrido: automaticamente, sem
que a sociedade e o Poder Público — no caso, o Legislativo e, em
especial, a Câmara dos Deputados — possam, de alguma forma,
influenciar nos termos da renovação dessas concessões.
Então, foi um debate duro, no qual estavam representados a sociedade civil organizada, o Poder Legislativo e os concessionários.
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Então, os senhores imaginem o nível de disputa, de conflitos e de
dificuldades encontrado para se estabelecer esse diálogo.
Por isso, tive de ficar ausente, porque fui uma das requerentes
daquela audiência pública. Dessa forma, justifico minha ausência aqui. Gostaria de ter acompanhado os debates o tempo todo,
desde ontem.
Quero, também, dizer que a Comissão de Legislação Participativa, cujo Presidente, Deputado Adão Pretto, se encontra aqui no
plenário, é uma conquista da cidadania em nosso País. Há mais
de seis anos, a Câmara dos Deputados teve a ousadia de criar
uma Comissão de Legislação Participativa, como uma janela entre o Poder Legislativo e a sociedade civil, e esse tem sido um
espaço muito importante não só de apresentação de sugestões de
projetos de lei, mas de eventos vários deste caráter, os quais têm
trazido a sociedade civil para dizer a nós, seus representantes
aqui na Câmara dos Deputados, o que devemos fazer, o que corrigir da nossa atuação aqui na Casa, e influir, de fato, nos rumos
do trabalho do Poder Legislativo por meio dessa Comissão.
Então, sem mais demora, quero saudar todas as senhoras e todos
os senhores que compõem esta Mesa pela presença neste encontro
de hoje à tarde e dizer que é um privilégio coordenar os trabalhos
com figuras tão queridas e tão importantes da vida nacional,
da construção da democracia em nosso País e da luta do povo pela
sua cidadania — no caso, aqui, da cidadania política, em especial.
Está chegando aqui o Deputado Pedro Wilson, um dos autores
desta iniciativa. Os senhores certamente já conhecem esse companheiro — permita-me V.Exa., Deputado, quebrar todos os protocolos e a formalidade da nossa relação, porque eu o tenho como
um companheiro e militante das causas justas aqui nesta Casa.
Temos, também, aqui na Mesa a Sra. Irma Passoni, companheira e ex‑Parlamentar, que é professora graduada em Pedagogia,
especialista em administração, supervisão e treinamento em recursos humanos. É Gerente Executiva do Instituto de Tecnologia
Social do Brasil; ex-Deputada Federal por duas Legislaturas;
ex-Deputada Estadual por várias Legislaturas; e, mais do que isso,
é uma militante pelos direitos sociais e pelos direitos de cidadania e especialista na área da tecnologia social. É uma pioneira.
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Foi Presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática e hoje é um dos quadros mais competentes e mais credenciados no País, no que diz respeito à tecnologia social.
É um prazer tê-la aqui, Sra. Irma.
O companheiro Francisco Whitaker eu tive o prazer de ter
como Líder do nosso Governo, o primeiro Governo popular e
democrático de São Paulo, que, por sinal, também está fazendo
vinte anos. Nós estamos no ano dos vinte anos!
Meu querido Chico Whitaker. Não quero chamá-lo de Francisco, mas de Chico Whitaker. Quem não conhece o Chico, na
sua luta, na sua perseverança, na sua persistência, na sua teimosia em defesa da ética na política, dos direitos sociais e dos
direitos humanos em nosso País?
Ele é formado em Arquitetura, foi perseguido pela ditadura
militar e teve que deixar o País para um exílio de quinze anos.
Pensem bem no quanto o Brasil se privou da presença e da
atuação desse companheiro durante nada menos que quinze
anos, como aconteceu com Paulo Freire e tantos outros que
realmente foram subtraídos da convivência democrática. Foi o
Brasil que perdeu com isso.
Foi Vereador em São Paulo, e, como eu disse, Líder do nosso Governo, o Governo do Partido dos Trabalhadores; e, atualmente, é membro do Comitê Internacional de Organização do
Fórum Social Mundial, representando a Comissão Brasileira de
Justiça e Paz, da CNBB.
Portanto, o currículo melhor é difícil de encontrarmos para
estar presente nesta Mesa.
O Sr. Nailton Muniz Pataxó, uma liderança do povo pataxó da
Bahia, luta há décadas pela retomada das terras pataxó invadidas
pelas fazendas e também em defesa dos povos indígenas de todo
o Brasil.
Participou diretamente do processo constituinte, junto com
outras lideranças indígenas, na elaboração dos arts. 231 e 232 da
Constituição Federal; e participou da elaboração da proposta do
novo Estatuto dos Povos Indígenas, o qual está parado na Câmara dos Deputados desde 1992.
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Vejam, senhores e senhoras, o quanto a luta dos fundadores
da Nação brasileira, as nações indígenas, ainda hoje não está assegurada, bem como não o estão os direitos fundamentais dos
povos indígenas. Isso realça ainda mais a importância do papel
dessa liderança e de outras que, junto com ele, lutam para até
se preservar como nação, como povo, como fundadores da nação brasileira.
Então, é um prazer, companheiro, tê-lo nesta mesa. Quero
dizer de nossa estima, de nosso respeito e de nossa admiração
por vocês que nos oferecem como lição a luta pela defesa e sobrevivência de seus povos.
A companheira Schuma Schumaher, esta militante feminista, é realmente um patrimônio para as mulheres do Brasil, uma
liderança, elaboradora de conhecimentos e dona da inspiração
para nossa luta, que também não é menor, não é menos difícil do que a de índios e democratas como Chico, Irma Passoni
e tantos outros. Ela é feminista, pedagoga e escritora, Coordenadora Executiva da Rede de Desenvolvimento Humano, foi
Coordenadora-Geral do Dicionário Mulheres do Brasil: de 1500 Até
a Atualidade, uma contribuição importantíssima para a nossa
luta, Secretária-Executiva e Diretora de Articulação Política do
Conselho Nacional dos Direitos da Mulher e do “lobby do batom” no período da Constituinte. É esta a Mesa que realmente vem nos brindar na tarde de hoje com uma reflexão sobre o
tema Protagonismo Social.
Vou passar rapidamente a palavra a cada um dos expositores
para que, num tempo máximo de vinte minutos, possam expor
suas idéias e considerações. Em seguida, faremos o debate com
o Plenário.
Com a palavra o queridíssimo Francisco Whitaker, que terá
vinte minutos para sua intervenção.
O SR. FRANCISCO WHITAKER – Boa tarde a todos. Agradeço
à Deputada Luiza Erundina as palavras de apresentação, evidentemente muito generosas para comigo, porque nossa velha amizade assim o permite.
Ao abordar o tema deste seminário na perspectiva em que
foi proposto, obviamente, eu poderia cair na tentação de fazer
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um resgate da memória, ou seja, simplesmente relembrar o que
foi o processo de participação popular na elaboração da Constituição. E eu teria um montão de coisas a contar. Inclusive,
quando me convidaram para participar deste painel, eu disse:
“Eu já estive aí numa comemoração desse tipo há uns meses — não
sei quando exatamente — e mais ou menos contei o que tinha a
contar, é o caso de repetir a dose?” E a Sônia me disse: “De jeito
nenhum. Você tem que vir”.
Obviamente nunca nos repetimos, mas corremos o risco, às
vezes, de dizer as mesmas coisas. De maneira que quem estava
naquele dia me desculpe se ouvir novamente as mesmas coisas.
Mas não vou dizer tudo o que disse daquela vez não, quando
lembrei e relembrei como foi o processo das emendas populares
na elaboração da Constituição. Obviamente, não foi o único instrumento de participação popular que se teve naquele momento.
Havia também as audiências públicas temáticas, o sistema de recolhimento de sugestões e, principalmente, por força da maneira
como a Constituinte foi convocada, uma presença da sociedade
nesse prédio inacreditavelmente forte.
Milhares de pessoas — não tenho os números, mas vocês sabem disso —estavam continuamente aqui todos os dias, acompanhando os trabalhos, pressionando os Constituintes, levantando
as suas aspirações, etc. Tudo isso evidentemente foi já resultado
de um processo de participação, porque, quando o regime militar, digamos, estava esgotando a sua fase de abertura, lenta,
gradual e segura — e ainda continua nisso —, quando ele deu a
chance de eleger indiretamente um Presidente da República, a
partir daquele momento, houve uma pressão geral da sociedade
brasileira para que houvesse uma Constituinte. Evidentemente,
tínhamos de terminar com o chamado o entulho autoritário que
manchava a nosso ordenamento jurídico em geral, e era absolutamente fundamental ter uma Constituinte.
A dúvida, logo no começo, foi a maneira de elaborar essa
Constituição. Sarney, então Presidente, mandou um projeto de
emenda constitucional para o Congresso Nacional, ou durante
a convocação da Constituinte, não sem antes formar um grupo
de notáveis, constituído de cinquenta personalidades, que iriam
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elaborar, como sempre se fez, de cima para baixo, as novas normas a reger de maneira central a vida do País. E isso já foi resultado da pressão para a convocação da Constituinte.
Houve gente que, naqueles tempos — o saudoso Betinho foi
um deles, assim como Dom Mauro Morelli —, saiu por todo o
Brasil brigando pela Constituinte. A dúvida inicial era se seria
Assembléia Constituinte exclusivamente eleita para isso ou um
Congresso Constituinte. Houve pressões da sociedade. Foram
enviados 70 mil telegramas para o Flávio Bierrenbach, Relator da
Comissão Especial, pedindo que fosse uma Assembléia exclusiva. Obviamente, a força do Governo prevaleceu, e o Congresso
Nacional adotou a emenda que estabelecia que o próximo Congresso seria um Congresso Constituinte.
Foi a primeira guerra que a mobilização popular perdeu,
mas ela continuou. E, instalada a Constituinte como Congresso
Constituinte, imediatamente se formaram novos tipos de organização, entre as quais eu participei de uma maneira muito intensa, o Plenário Pró-Participação Popular na Constituinte, cujo
slogan era Constituinte sem povo não cria nada de novo.
Na capa dos documentos entregues neste seminário está exatamente a lembrança dessa grande frase que dizia que iríamos
eleger os Constituintes numa perspectiva de democracia representativa, mas seria preciso que a sociedade dissesse a esses seus
representantes o que queria. Ou seja, que ela os controlasse e
os pressionasse para fazer a Constituição que necessitávamos e
queríamos, fundamentalmente uma Constituição para superar
o esmagamento da cidadania a que tínhamos sido submetidos
durante vinte anos de ditadura militar.
Essa pressão do Plenário e de muitas outras entidades acabou
introduzindo esse aspecto no Regimento Interno da Constituinte.
Três Deputados — Plínio Sampaio e Mário Covas, de São Paulo, e
Brandão Monteiro, do Rio de Janeiro — adotaram a proposta do
Plenário. E ficou estabelecido que a população poderia apresentar
emendas à Constituição mediante a assinaturas de 30 mil apoiadores coletadas em cinco Estados, pelo menos.
Aprovada essa norma no Regimento Interno, depois da primeira derrota, foi uma vitória. Incrivelmente, a sociedade então
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se mobilizou de maneira muito natural. Nós mesmos queríamos
saber em que tinha dado tudo aquilo. E, quando foi chegando o
prazo final de apresentação das emendas, identificamos em São
Paulo 50 emendas. Na Hora H, foram 122 as emendas, e o total
das assinaturas recolhidas era 12 milhões.
Como cada brasileiro podia assinar no máximo três, e todo
mundo levava muito a sério — muitos diziam: “Eu já assinei duas;
agora tenho que escolher muito bem a terceira” —, costumamos dizer que, aritmeticamente, pelo menos 4 milhões de brasileiros
fizeram chegar ao Congresso Nacional sua opinião sobre o que
deveria ser feito.
Essa pressão, com a pressão exercida sobre o Congresso Nacional, resultou na atual Constituição.
Em alguns aspectos, ela avançou muito; em outros, não tanto.
Um dos aspectos mais duros foi exatamente a emenda popular sobre a reforma agrária, que tinha 1 milhão de assinantes.
Foi a que menos avançou, porque, na Hora H, o famoso bloco do
Centrão segurou o trem. Em compensação, outras emendas que
pareciam mais inócuas para o sistema, porque não tratavam de
causas nem de direitos específicos, mas do processo legislativo,
as que introduziram o plebiscito, o referendo e a iniciativa popular de lei — as 3 emendas, juntas, tiveram em torno de 400 mil
assinaturas, ou seja, quinze vezes mais do que o mínimo estabelecido no Regimento —, acabaram sendo aprovadas, inclusive
como um avanço da nossa Constituição.
Hoje, de manhã, falou-se sobre isso. O parágrafo único do
art. 1º da Constituição diz que “todo o poder emana do povo, que o
exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente.” Alias, hoje,
de manhã, o Moroni perguntou por que não tinha começado
com “diretamente” em vez de “representantes eleitos”. Porque,
obviamente, a relação de forças não dava para querer tanto. Eu
me lembro que o Prof. Afonso da Silva entrou na sala de Líderes
numa ocasião em que se discutiam uma série de detalhes finais.
E ele levava a idéia de, ao invés de “todo o poder emana do
povo”, a Constituição dissesse “todo o poder pertence ao povo”.
Mas, quando saiu da sala, ele disse: “Olha, não deu. Conseguimos
o máximo, que seria dizer ‘e diretamente’”.
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Com isso, quero dizer, ainda que rapidamente, para não tomar muito tempo, que todos esses aspectos deram à Constituição uma série de características muito importantes e avanços,
não há dúvida nenhuma.
E eu lhes diria mais que o período intenso que o Congresso
Nacional viveu, tornando-se o centro da vida política nacional
durante aquela fase e a presença igualmente intensa da sociedade, até hoje é algo que marca o nosso Congresso. E se valorizou
muito o processo legislativo, o Parlamento como fonte de poder.
Na verdade, o Executivo não pode fazer nada sem autorização do
Legislativo. Portanto, o poder está aqui — o problema é como ele
supera suas dificuldades, mas, objetivamente, o poder esta aqui,
exatamente porque o Congresso Nacional representa todos os
interesses da sociedade.
Dessa perspectiva, a maneira como a Constituição foi elaborada marcou para sempre indelevelmente a vida do Congresso.
E não há dúvida de que isso continua. A própria Comissão de
Legislação Participativa, como a Deputada Luiza Erundina acabou de dizer, promove eventos como este e, sobretudo, audiências públicas, outro avanço da Constituição. Anteriormente,
não existia no processo legislativo brasileiro a possibilidade de
realização de audiências públicas, um mecanismo de melhor relacionamento do Congresso com a sociedade.
Nos meus anos de exílio, vivi um bom tempo na França. É impressionante a maneira como o Parlamento francês se relaciona
com a sociedade. É uma verdadeira luta para se assistir a uma sessão do Parlamento. Para ter autorização, temos que deixar tudo
na porta. Não podemos falar nada, temos de estar vestidos com
traje de passeio, gravata etc. Com a vestimenta com que estão,
muitos aqui presentes nunca entrariam lá. Assim, pouquíssimas
pessoas acabam indo ao Parlamento francês.
Então, há uma separação física, material muito grande entre o
representante e o representado, de forma sistemática. Em nosso
Parlamento isso não acontece. Há a possibilidade de cutucar diretamente com o dedo os nossos representantes.
Eu me lembro que, naqueles tempos, invadíamos o Salão
Verde, e comentávamos a diferença existente na relação entre o
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Poder Executivo e a sociedade e o Poder Legislativo e a sociedade. Ulysses Guimarães, Presidente do Congresso Constituinte,
transitava por esses salões à vontade. E podíamos ir atrás dele.
Quando o chamávamos, ele se voltava para nós, dizíamos o que
entendíamos disso ou daquilo e ele nos respondia. E isso acontece até hoje. Eu posso chegar até a Deputada Luiz Erundina e
perguntar: “Deputada, como é mesmo aquele projeto?” E do mesmo
modo posso discutir com o Deputado Adão Pretto, com o Deputado Chico Alencar. Isso é realmente um avanço. E foi o processo
constituinte que o permitiu, porque, até então, o processo legislativo era algo absolutamente resguardado e, do ponto de vista
constitucional, vinha sempre de um certo número de cabeças
pretensamente conhecedoras, que diziam como a vida de um
país deveria ser regulada.
Do ponto de vista histórico, eu diria que houve muitos avanços. E aí vem a questão que deveríamos talvez aprofundar um
pouco mais. Tudo isso girou em torno do que chamamos de processo legislativo. E hoje, de manhã, já tivemos uma espécie de
amostra de quanto a aplicação das leis deixa a desejar. Inclusive,
alguns dos oradores levantaram a questão de se elaborar uma
nova Constituição, de lutar por um novo processo constituinte.
Vários expositores disseram que seria verdadeira loucura tentar
fazer isso nesta altura dos acontecimentos, porque a chamada
correlação de forças é absolutamente desfavorável para aqueles
que lutam pelo direitos sociais. Ou seja, uma nova Constituição
nesta altura dos acontecimentos seria um desastre.
Obviamente, a Constituinte de 88 já vinha como resultado
— Padre Virgílio, de manhã, lembrou isso muito bem. Situemos a
Constituinte naquele momento histórico. Vínhamos de um regime repressivo, em que toda a sociedade parecia querer participar
— parecia, não, queria. Tinha havido a mobilização em torno das
Diretas Já!, e, principalmente, havia fortemente a esperança de que
pudéssemos superar os problemas que tínhamos. Nem falemos
da desigualdade social, problema que nos persegue cada vez mais
até hoje, mas pelo menos dos direitos civis, dos direitos políticos,
do direito de organizar partidos, de participar livremente de eleições, etc, o que a ditadura tinha cortado de toda uma geração.
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Na verdade, isso ocorreu num momento histórico muito heróico. O País vivia a tensão do novo que estávamos para construir
do ponto de vista legislativo. Agora, seguramente, os interesses
existentes no País e a dominação que aqui é exercida são absolutamente desfavoráveis a toda e qualquer tentativa de avançar
em direitos sociais.
Consequentemente, o que temos de fazer é entender bem o que
é uma lei. E talvez houvesse certa dose de ingenuidade da sociedade
brasileira no sentido de que, se fizéssemos uma boa o Constituição,
nossos problemas seriam resolvidos. Na verdade, não é bem isso.
Não bastam as leis. A ditadura diz: “Ora, a lei. A lei é para os inimigos;
para os amigos, não tem problema”. Não é esse o sentido a que eu me
refiro. Quando uma lei pega e quando não pega? Quando uma lei
é respeitada e quando é simples intenção? Toda lei tem um pacto entre interesses conflitantes. Por isso mesmo que o Parlamento
existe, para poder conciliar todos os interesses. Apresentam-se os
argumentos; uns cedem de cá, outros cedem de lá, e chega-se a
um acordo. Esse acordo é consubstanciado numa lei. O fato de ser
um pacto social não significa que esse pacto será cumprido. Se a
correlação de forças dos representantes dos segmentos sociais que
negociam não for igual a lei daí resultante não será cumprida.
Daí decorre a questão de saber onde está o problema. Devemos tentar uma nova Constituição ou devemos trabalhar pela
mudança na correlação de forças dentro da sociedade, para que
as leis sejam cumpridas?
Nesse sentido, tenho um exemplo de que participei muito intensamente. Um dos instrumentos que conquistamos através da
emenda de participação popular na Constituição foi a iniciativa popular de lei, o plebiscito, o referendo. Foi uma grande vitória; está
tudo lá, muito bonito. Mas, depois, o Congresso fez uma jogadinha: introduziu em outro inciso que o plebiscito e o referendo são
autorizados. Ou seja, trata-se de atribuição exclusiva do Congresso
autorizar a realização de plebiscitos e de referendos. Então, não
existe a possibilidade de o povo pedir plebiscito e referendo. Ele
pode pedir através de uma iniciativa popular de lei, que, por sua
vez, encerra uma enorme dificuldade, porque tem que ter 1 milhão
e 300 mil assinaturas. Na verdade, é uma espécie de figuração.
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Apesar disso, com a possibilidade de iniciativa popular, foram
apresentadas três. Logo depois de 91, o pessoal que trabalhava
com moradia popular apresentou uma iniciativa sobre a criação
do Fundo Nacional de Moradia Popular.
Entrou em 1992, já com o primeiro probleminha, porque
não dava para contar as assinaturas, e acabou tendo de tramitar
como projeto de iniciativa parlamentar. Vários Parlamentares assinaram, e o projeto recebeu a autoria do primeiro signatário. No
caso, a autoria era de Nilmário Miranda e outros. Vejam: o projeto foi apresentado em 1992 e acabou sendo aprovado em 2005.
Depois, em 1993, houve uma outra tentativa. Não foi bem
uma iniciativa popular, porque já havia um projeto de lei do
Executivo sobre crimes hediondos, e a proposta veio quase como
uma espécie de abaixo-assinado da população com centenas de
milhares de assinaturas apoiando aquele projeto. Como era um
projeto do Executivo, foi aprovado em 1994. O único realmente de iniciativa popular, do começo até o fim, foi esse do qual
eu participei em torno da corrupção eleitoral, e que resultou
na famosa Lei nº 9.840. Levou um ano e meio para coletarmos
1 milhão de assinaturas, mas o impacto político da coleta foi tão
grande que em sete semanas o Congresso Nacional o aprovou.
Mas, objetivamente, o que aconteceu? Como 1 milhão de
pessoas assinaram, criaram-se no Brasil inteiro os chamados
Comitês 9.840, que passaram a trabalhar para fiscalizar a aplicação da lei.
O primeiro ano foi terrível, porque nem a Justiça tinha compreendido a lei, nem os juízes lhe davam muita atenção. Só que a
coisa foi num crescendo e a lei pegou. Agora, mais de seiscentos
candidatos que, por terem comprado votos ou por terem usado a
máquina administrativa para captar sufrágios, tiveram os respectivos registros cancelados e perderam o mandato.
Então, essa lei pegou por quê? Porque veio da sociedade, a
sociedade a assumiu como sua e entendeu que tinha de fazer
valer.
Na verdade, o que temos agora é o que o Padre Virgílio se
referiu no final: a sociedade brasileira vive uma grande divergência de caminhos. Há o caminho dos direitos constantes na
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Declaração dos Direitos do Homem e em vários artigos da Constituição, que são os direitos sociais e os direitos políticos, que
permitem aos cidadãos viver com dignidade e participar do processo político.
Essa é uma perspectiva ética que, de um lado, coloca o ser humano no centro de tudo, como principal beneficiário de todas
as ações, ou seja, a sociedade se autodefine, autocorrige, autocuida; e, do outro lado, há chamada lógica do sistema econômico,
totalmente conflitante com aquela ética, uma vez que para essa
lógica tudo não passa de mercadoria, até as pessoas. É uma tendência que vem se processando há duzentos anos no mundo,
passando inclusive pela privatização dos bens comuns da humanidade — da terra até a água. E nós vivemos hoje no Brasil
absolutamente dominados por essa lógica.
Quando se pensa nas medidas que estão sendo tomadas no
Brasil e se fala em desenvolvimento, na verdade está-se falando
em crescimento econômico, ou seja, simplesmente em aumento do produto nacional sem distribuição de renda. Embora haja
uma série de políticas paliativas para a coisa não ser tão dura, o
Brasil optou — o que é terrível — por um paradigma de desenvolvimento totalmente submetido à lógica do dinheiro.
Inclusive sentimos um pouco de tristeza quando verificamos
que, no momento em que o Brasil ascende à condição de membro do G-20, o nosso querido Presidente da República assina uma
declaração daquele grupo da qual consta um parágrafo totalmente inacreditável. É uma profissão de fé no liberalismo, no mercado e na livre concorrência como forma de resolver os problemas
do mundo, coisa que o próprio Alan Greenspan, ex-Presidente do
Federal Reserve System (FED) — depois dessa brutal crise financeira —, muito candidamente disse numa entrevista: “É impressionante. Vocês sabem que eu sempre, na minha vida inteira, achei que
os mercados eram capazes de se auto-regular. E que as empresas seriam capazes de quebrar todos esses problemas, de não acontecer isso.
E agora eu vejo que não são, que os mercados não regulam coisa nenhuma”. Só que ele disse isso depois de anos e anos de Presidente
do Banco Central americano e de ser considerado o papa de todos
as políticas econômicas do Primeiro ou do Terceiro Mundo.
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Então, o nosso compromisso é correlação de forças. Quantos
brasileiros querem mudar o sistema econômico? Primeiro, temos
uma enorme quantidade de cidadãos que nem sabe que tem direitos, nem conhece seus direitos. São os meio-cidadãos. Depois,
temos uma parte de cidadãos que sabe que tem direitos, mas não
luta por eles. São os passivos. Em seguida, temos uma pequena
parte dos ativos. E só uma pequeníssima parte é ativa e solidária,
luta pelos seus direitos e pelos direitos dos outros. Esta é a realidade. E a realidade do sistema, do Governo, do Estado é proteger
os interesses empresariais.
Então, na verdade, vivemos uma espécie de esquizofrenia. De
um lado, direitos; do outro, uma ação concreta cuja lógica nega
intrínseca e fundamentalmente esses direitos.
Esse é o problema que temos de ver quando analisamos vinte
anos de Constituição. Temos de pensar menos em lei, embora a lei
seja fundamental, e mais na ação concreta, para que as coisas mudem, para que as leis boas sejam cumpridas, para que determinadas normas passem a se tornar leis, mas fundamentalmente passem a se tornar a partir da prática das pessoas e dos Governos.
Obrigado.
A SRA. PRESIDENTA (Deputada Luiza Erundina) – Obrigada,
Chico, pela sua extraordinária contribuição.
Quero registrar a presença do Deputado Chico Alencar, do
Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) do Rio de Janeiro. S.Exa.
também é um guerreiro, nesta Casa e na sociedade, na luta pelo
protagonismo social.
Com a palavra a companheira Schuma Schumaher, que disporá também de vinte minutos.
A SRA. SCHUMA SCHUMAHER – Boa tarde, Deputada Luiza
Erundina, na pessoa de quem cumprimento os membros da
Mesa, boa tarde a todos.
Meus cumprimentos à Comissão de Legislação Participativa
pelo empenho em viabilizar este seminário. Sei o quanto foi difícil fazê-lo para uma comissão conceitualmente tão importante,
mas com quase nenhum recurso, o que demonstra um pouco a
situação e a realidade desta Casa.
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Para mim e para muitas das pessoas presentes, este talvez seja
um momento de reacender a esperança.
Quando vejo o Chico e outras pessoas falarem sobre a Constituição, mesmo com muitas críticas, mas também com uma nova
leitura do texto constitucional, acho que, de fato, aquele foi um
momento muito rico, que a sociedade brasileira vivia um período de inquietude e de muita esperança, após as Diretas Já!
Vou falar do protagonismo das mulheres. Sem nenhum ufanismo, nós, mulheres, fomos consideradas um dos grupos sociais
nota dez no processo constituinte pela estratégia e pelo trabalho
que fizemos nesse período.
É importante dizer que não foi na feitura da sexta Constituição brasileira que nós atuamos. Na segunda e terceira Constituição, por exemplo, as mulheres tiveram um papel muito ativo, e,
então, nós não éramos consideradas cidadãs neste País.
Infelizmente, foi muito difícil passar da condição de pessoas
de segunda ou terceira categoria para a de cidadã deste País, o
que só aconteceu em 1932, com muita luta e muita dificuldade.
Mas, antes do processo constituinte, em 1985, o Conselho
Nacional dos Direitos da Mulher, um organismo reivindicado
pelo movimento feminista. E, em dezembro de 1985, quatro
meses depois do seu nascimento, a primeira prioridade do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher foi lançar a campanha
Constituinte sem mulher fica pela metade.
Em 1982, apenas oito Deputadas foram eleitas para esta Casa.
Nas eleições de 1986, a campanha tinha como objetivo ampliar
a participação feminina no Congresso Nacional, mas com representantes que tivessem o mínimo compromisso com as reivindicações do movimento das mulheres brasileiras.
Incentivada por propaganda na televisão, em outdoors, por
grande riqueza de material, a campanha percorreu o Brasil inteiro.
E passamos para 26 o número Deputadas que passaram também
a ser responsáveis pela feitura da Constituição.
Eu gosto muito de lembrar esse momento porque foi impressionante como conseguimos nos juntar de norte a sul, de leste a
oeste neste País, independentemente dos partidos em que estávamos inseridas ou das próprias mulheres integrantes da estrutura
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de Estado, porque naquela época o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher era um órgão governamental.
Foi possível, então, pensar numa articulação nacional que
contemplasse as propostas, os anseios e a participação das mulheres. Foi uma estratégia muito bem- sucedida, pois pelo menos
80% ou 85% — há divergência com relação a essa diferença de
5% — das nossas propostas foram absorvidas e estão contidas no
texto constitucional.
Vou lembrar, pelo menos resumidamente, algumas delas: a
licença-maternidade de 120 dias; licença paternidade — pleiteávamos oito dias, mas só conquistamos cinco; direito a creche
para crianças de até seis anos; direito à posse da terra para o
homem e para a mulher; igualdade de direitos e de salários para
o homem e para a mulher; igualdade na sociedade conjugal; reconhecimento da união estável como entidade familiar; direitos
trabalhistas e previdenciários às empregadas domésticas; direitos
sexuais e reprodutivos; garantia de mecanismos que coíbem a
violência doméstica e garantia de mecanismos que coíbem a discriminação étnica racial.
Depois de muita peregrinação pelo Brasil afora, realizando
seminários, levantando as propostas das sindicalistas, das mulheres rurais, das mulheres urbanas de diferentes segmentos, no
final de 1986, fizemos um grande encontro nacional chamado
Mulher e Constituinte, para sistematizar as idéias que havíamos
recebido no Brasil inteiro na chamada Carta das Mulheres aos
Constituintes e lançar, junto com a Carta, uma nova campanha
Constituinte pra valer tem que ter direitos da mulher.
Esse documento encaminhado a todas as Câmaras Municipais,
a todas as Assembléias Legislativas, a todos os Parlamentares, homens e mulheres, era a base das nossas reivindicações e das nossas
exigências para o texto constitucional. Obviamente, como mostram a rememoração que fiz agora e também o que disse o Moroni pela manhã, estávamos muito focados ainda, assim como
a grande maioria dos movimentos sociais, nos direitos sociais.
Quer dizer, precisávamos tanto conquistar, avançar, participar,
que nos concentramos mais nessa área. Era impressionante o
trabalho de acompanhamento, no Congresso Nacional, nas
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oito Comissões e 24 Subcomissões existentes à época. E nós,
mulheres, ficávamos nos corredores permanentemente acompanhando as discussões, opinando, discutindo, procurando nos
inteirar do que se passava nos gabinetes. Era impressionante
como fomos muito bem acolhidas! Muitos Parlamentares nos
ouviam. Na verdade, nasceu nessa época a bancada feminina
que existe hoje. Foi nesse momento que as Deputadas começaram a se reunir e a pensar no encaminhamento das propostas
de modo coletivo.
É claro que as propostas sempre precisavam ser assinadas por
uma das Deputadas, mas quase todo o restante da bancada a
endossava, e fazíamos um rodízio das assinaturas no encaminhamento das propostas para que elas fossem discutidas nas Comissões e incorporadas no texto. Ao mesmo tempo, tivemos de
enfrentar muita coisa.
Talvez nosso maior consumo de energia — tenho minhas dúvidas — tenha sido na maneira propositiva de fazer com que as
questões e os direitos das mulheres fossem incorporados ao texto
constitucional ou tentar barrar que questões que significavam
retrocesso fossem incluídas. Realmente, não sei onde mais gastávamos a nossa energia: se brigando para incluir idéias no texto
constitucional ou se no confronto com lobby do capital, com os
empresários, com o lobby ruralista, com o lobby da igreja na questão dos direitos sexuais e reprodutivos, entre outros.
Ao mesmo tempo — eu especialmente fazia parte do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, portanto um organismo
do Governo —, tínhamos que enfrentar o Governo. Com isso,
naquele momento, ganhamos um editorial da Folha de S.Paulo
que dizia: “Quem manda neste governo?” Porque quem falava em
nome do Governo, quem fazia todo esse trabalho era o Vice-Presidente da República, o Senador Marco Maciel. Ele defendia, em
nome do Governo brasileiro, a licença‑maternidade de noventa
dias. E o organismo do Governo que tratava de políticas para as
mulheres defendia 120 dias de licença, inclusive na televisão no
horário da propaganda política, que era do Governo.
Olha que coisa tão esquizofrênica! Enfim, isso ganhou um
editorial do jornal Folha de S.Paulo.

87
Comissão de Legislação Participativa

ação parlamentar

O Governo estava no Congresso brigando, ao lado das empresas, para que a licença fosse de noventa dias, e o seu organismo
responsável pela política das mulheres defendia não somente 120
dias para as mulheres como também a licença‑paternidade. E foi
com essa esquizofrenia que nós, com nossa força política, com a
nossa estratégia, montamos um esquema muito bem organizado.
Vou citar um exemplo: eu me lembro de um Deputado que era
Presidente da Subcomissão de Direitos e Garantias Individuais.
Quando um Deputado se comportava mal, no sentido de retroceder a posições conservadoras, não ouvir manifestações dos
movimentos sociais, nós descobríamos qual era a região dele,
ligávamos para todo mundo e dizíamos que a única coisa que
eles deveriam mandar para o gabinete do Deputado era um telegrama dizendo: “Deputado, estamos de olho em você”. Pedíamos a
eles que assinassem o telegrama e colocassem o nome da cidade,
pois assim ele iria saber que — naquela época não havia TV Câmara nem TV Senado — as mulheres estavam acompanhando dia
a dia a postura dele no Congresso.
Havia Deputado que estava fechando com as nossas propostas, no caso da questão dos 120 dias, na questão do direito ao
aborto, de repente ele mudava de posição dentro da Comissão.
Então, telefonávamos para a cidade dele e dizíamos: “O Deputado
vai chegar amanhã, no vôo tal. Todo mundo deve ir para o aeroporto
com faixas e esperar ele chegar”. Quando o Deputado chegava e via
a manifestação, tremia e dizia: “Como é que pode ser isso?”
De norte a sul, as mulheres estavam muito firmes, articuladas, acompanhando de perto todo o trabalho. Foi assim que
avançamos.
Obviamente também houve alguns dissabores. Um deles, por
exemplo, e que depois se tornou uma força política, aconteceu
quando estávamos nesses corredores e alguns Deputados — uns
três ou quatro — nos viram, como nos viam todos os dias, e disseram: “Lá vem o lobby do batom”. Ou seja, era uma expressão
pejorativa, ofensiva, que tentava desvalorizar o nosso trabalho.
Nós, inteligentemente, revertemos a situação. Fomos rapidamente ao Conselho Nacional, a fim de reverter aquela situação.
Aquilo que parecia uma ofensa tornou-se uma força política.

88
Constituição 20 anos: Estado, Democracia e Participação Popular – Seminário

ação parlamentar

Foi ali, portanto, que nasceu o famoso e hoje conhecido “lobby
do batom”, que, na verdade, é um encontro entre bancada feminina, Conselho Nacional dos Direitos da Mulher e sociedade
civil organizada, considerado até hoje um trabalho de bastante
sucesso.
Quero referir-me também, embora já tenha sido comentado,
à reconstrução desse poder popular vivenciado com tanta esperança durante o processo constituinte. Não tenho nenhuma receita ou fórmula pronta — duvido que alguém tenha! —, mas
acho que é preciso fazer algumas reflexões, levando em consideração alguns pontos fundamentais.
O primeiro seria o cuidado, na nossa ação política, de separar o que é Governo e o que é sociedade civil. É uma grande
dificuldade, um dilema muito difícil, muito caro, para nós, movimento social, a questão da cooptação. A partir disso, preservar a nossa autonomia como força do movimento organizado
da sociedade.
Em seguida, nós quebrarmos, mais uma vez, uma cultura fortíssima: se não estou completamente a favor de alguém, estou
contra. Essa é uma cultura que nos persegue. Há uma dificuldade muito forte de nos livrarmos dessa pecha e de sabermos que
protestar, brigar, exigir, lembrar os avanços que conquistamos
precisam tornar-se realidade.
Por exemplo, em relação à saúde, um grande avanço na Constituinte, como um direito universal. Mas vá lá na ponta e observe a situação dos cidadãos deste País, especialmente dos negros,
ainda localizados na pirâmide das maiores dificuldades sociais.
Vejam como a questão da saúde é tratada na ponta!
Estamos muito longe de um direito universal, digno para
todos.
Na educação houve outro avanço enorme, mas observem o
número de analfabetos ainda hoje, principalmente de mulheres
analfabetas, sem falar dos jovens, sem distinção de sexo, com
dados realmente assustadores.
O papel desta Casa de leis, portanto, não é só de fiscalizar as
políticas públicas, mas, sobretudo, exigir que elas se tornem realidade. De outro lado, acho que nós, movimento social, também
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temos de retomar esses corredores. Sei que saídas e brechas para
blindar esta Casa foram pensadas em relação à discussão de várias questões ao longo desses vinte anos.
Por outro lado, sei que aqui há ainda muitos que respeitam os
movimentos sociais e se comportam dignamente, fazendo jus ao
mandato que recebeu da sociedade civil, da população brasileira,
que precisa, sim, da nossa força, da nossa presença, porque, sozinhos, não dão conta de enfrentar a elite, os poderosos que agora
estão acordados. Durante o processo constituinte, eles levaram
um choque, não pensavam que nós, movimentos sociais, fôssemos tão fortes e tão capazes de avançar e conquistar tanto.
Por isso que, durante esses vinte anos, eles vêm tentando se
fortalecer cada vez mais, buscando estratégias para que direitos
conquistados àquela época não saiam do papel.
Obrigada.
A SRA. PRESIDENTA (Deputada Luiza Erundina) – Obrigada,
Schuma Schumaher. Foi fantástica a sua participação.
Apenas agregando fatos recentes, para corroborar com o que
disse a Schuma, hoje a bancada feminina, nesta Casa, é de menos de 9%, e pouco mais de 12% no Senado Federal. Agora lutamos para conquistar um espaço na Mesa Diretora da Câmara dos
Deputados, o centro do poder desta Casa.
Após mais de 180 anos de existência do Poder Legislativo,
nunca uma mulher ocupou um cargo efetivo, titular, da Mesa
desta Casa. Apenas quatro suplentes na década de 80, não mais
que isso.
É uma luta para conseguir que os candidatos à Presidência da
Casa, e a próxima eleição será em fevereiro, entendam o direito
de uma bancada muito maior que outras — somos pelo menos
46, embora menos de 9%, mas maior do que algumas bancadas
partidárias. Daí por que temos pressionado os próximos candidatos à Presidência da Câmara dos Deputados.
Há também uma proposta de emenda constitucional, de minha iniciativa, garantindo uma cota na Mesa Diretora, de pelo
menos um cargo efetivo, titular, para uma Deputada. Mesmo assim, Schuma, foi difícil aprovar essa PEC na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, a fim de que se constituísse num
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motivo para criação de uma comissão especial e um dia — quem
sabe? — ser votada no plenário desta Casa.
Vejam o grau de resistência para se acessar ao poder até mesmo na Casa que representa o povo, a Câmara dos Deputados.
Mais de 180 anos, e nunca uma Deputada ocupou um cargo efetivo na Mesa Diretora, que, como dissemos, é o centro do poder
desta Casa.
Esse foi apenas um lembrete de quanto ainda precisamos lutar para conquistar nossos espaços.
Em seguida, passarei a palavra, com muita alegria, ao companheiro Nailton Muniz Pataxó, sem não antes deixar de agradecer a Schuma pela contribuição fantástica que acabou de
nos dar.
Lembro ainda que, logo após essa fase, abriremos o debate
para todo o plenário, com a inscrição prévia dos interessados.
Uma de nossas assessoras está à disposição de todos os presentes
para colher as inscrições.
Com a palavra o companheiro Nailton, que terá também o
prazo de vinte minutos.
O SR. NAILTON MUNIZ PATAXÓ – Boa tarde.
Cumprimento os componentes da Mesa e todos os presentes.
Quero apenas dizer a vocês que os índios pataxós hã-hã-hãe,
no sul da Bahia, enfrentaram momentos muito difíceis na vida,
a ponto de perderem toda sua terra, restando duas pequenas glebas, no Panelão, Município de Camacã, e outra na região de Itaju
do Colônia. A maioria da comunidade foi expulsa daquela área.
O serviço de proteção aos índios arrendava aquelas terras e expulsava os índios da comunidade. Fui um daqueles obrigado a viver
fora da aldeia. Saí da aldeia aos seis anos de idade e fiquei até os
dezessete anos lutando pela sobrevivência. Em 1975, fui posto na
liderança. Aí fizemos uma articulação, porque todo o nosso povo
estava fora e distante. Em 19 de abril de 1982, voltamos para
nossa terra de origem. Vivemos dezessete anos nessa fazenda que
ocupamos sem ter o direito de aumentar esse espaço. Toda vez
que a gente fazia uma ocupação, a gente era expulso dessas áreas
pelos pistoleiros dos fazendeiros. A Polícia Militar na época era
quem expulsava os índios, ganhando dinheiro dos fazendeiros.
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Até que surgiu a idéia de se criar a comissão de articulação, a
nível de sudeste e nordeste, que pegava do Espírito Santo, Minas
Gerais até o Ceará. Essa comissão de articulação foi se mobilizando, realizando seus encontros regionais de microrregião, de
macrorregião, até a assembléia-geral. E a gente conseguiu ir se
organizando e fazendo outras ocupações, não só na área dos pataxós, mas em todo o Nordeste.
Em 1988, houve essa mudança no Governo, na Constituição.
Viemos para Brasília, trabalhamos a articulação. Foi criada uma
comissão organizadora para trabalhar toda essa movimentação,
para que o direito do índio fosse assegurado na Constituição.
Criamos o CAPOIB — Conselho de Articulação dos Povos e Organizações Indígenas do Brasil para nos representar em âmbito
nacional. Em Brasília, ficamos noventa dias, andando e nos mobilizando. Realizamos uma grande assembléia, fizemos a nossa
proposta, colocamos no papel como a gente queria o nosso direito na Constituição. Com o documento final dessa assembléia,
andamos de gabinete em gabinete, no Congresso Nacional, nos
Anexos I e II, entregando aos Deputados nossa proposta, como
queríamos, exigindo deles a assinatura — e a recebemos — e
contando com o voto a favor desse direito na Constituição que
hoje está aí.
Fizemos um trabalho muito pesado. Passamos muitos dias
fora de casa, tínhamos que nos acostumar com a cidade, mas a
gente sabia que era por um objetivo muito importante para os
povos indígenas.
Hoje, quando já temos esse direito, fomos ver que muitas
partes importantes a gente não conseguiu alcançar. Na área de
mineração, os índios passaram a ser ouvidos. A comunidade
afetada na área de mineração teria participação no lucro, no entanto, eles nunca disseram quanto era. Essas explorações teriam
que ser com autorização do Congresso Nacional. Hoje a gente
vê que nada disso vem acontecendo, a gente fica triste, fica com
vergonha de ver os Deputados Federais escreverem essa lei, colocar isso na Carta Magna do País. Depois, ela não é respeitada,
como se ela só prestasse naquele dia, como se já tivesse sido
rasgada e jogada no lixo.
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A gente fica muito preocupado quando lê a Constituição e
sabe que nada daquilo é verdade. Para nós, para as comunidades indígenas, colocaram mentira no papel, para nos enganar. É
assim que está sendo considerado pelas comunidades indígenas.
Um movimento caro, que desgastou a nossa paciência, a nossa
energia, e hoje a gente fica preocupado porque não é contemplado com o que está escrito na Constituição.
Às vezes as comunidades indígenas perguntam para nós o que
adiantou aquele trabalho que a gente fez. Para nós termos aquele
direito, fomos obrigados a pressionar, uma pressão forte mesmo,
com todo mundo junto. Depois, para eles assumirem na prática,
temos que pressionar de novo. Vai acabar a gente vindo embora
das áreas, vindo morar em Brasília, para pressionar todo o tempo
para se fazer qualquer tipo de coisa. Mas isso a gente não acha
importante. Nas nossas comunidades, a partir do momento em
que a gente recebe o compromisso de assumir uma tarefa, não
precisa ninguém mandar mais, não precisa ninguém pressionar,
a gente vai ter que fazer aquilo, porque é um compromisso das
lideranças com as comunidades. E isso não está existindo.
Lembro que quando a gente criou o CAPOIB, andamos de
Ministério em Ministério, em Brasília, para dizer como a gente
estava pensando que fosse dali para a frente. Conseguimos fazer
esse trabalho e voltamos.
A marcha indígena do ano 2000 veio, a gente articulou na
região, fizemos várias ocupações, para, no momento, termos a
chance de nos aproximar da imprensa, para divulgar a marcha
indígena. E quando a gente consegue realizar a marcha indígena,
vem a polícia e dá tiros nos índios, espanca os índios, chuta os
índios. E aí a gente fica muito preocupado com essa situação.
A Constituição de 88 deu o prazo de cinco anos para se demarcar e legalizar todas as áreas indígenas. Está com vinte anos
e nenhuma foi legalizada. A Raposa Serra do Sol, que foi homologada pelo Presidente da República, está com problema. Foi
liberado recurso para o Exército desintrusar a área. Aí vem o Judiciário contra o Presidente da República, contra a Constituição e
contra o direito constitucional das comunidades indígenas e faz
um jeito de rever esse caso. E até hoje está nessa polêmica para
se resolver o problema.
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Então, é muito lamentável as pessoas que querem ver as coisas andarem certo, que querem respeitar o direito dos outros,
para que o seu seja respeitado, hoje serem obrigadas a estar aqui
falando por uma coisa que já se falou há vinte anos, por um problema que se lutou há vinte anos.
Hoje a Constituição, os Deputados, os políticos, o Judiciário...
Eu falo os Deputados porque há muitos que são contra. Na época em que a gente vivia de corredor em corredor aqui, houve
Deputado que disse até que os índios fediam. Então, é uma discriminação muito grande, uma falta de respeito pela cidadania
de cada ser humano muito grande, que a gente não aceita. Não
tem como, dentro da comunidade, a gente tratar desse jeito com
qualquer um dos membros da comunidade. Isso é lamentável!
Hoje a gente está aqui. Lutamos muito para ver Lula na Presidência da República, para a gente ter maioria no Congresso Nacional, com os Deputados do PT, para ter o Governo do Estado
da Bahia do PT também, e nós temos esses camaradas. Mas a coisa está pior! Está pior porque nunca fomos reintegrados. Saímos
da terra, brigando com a Polícia Militar, sem liminar, sem nada.
Hoje quando diz que cabe à União demarcar, proteger e fazer
respeitar os direitos dos nossos bens, é mentira pura. Quem está
lá é a Polícia Federal, tirando os índios.
Eu quero até aproveitar para fazer uma denúncia. Hoje eu estou aqui, mas não vou poder ficar até o encerramento do encontro de amanhã, porque já tenho que viajar para lá, porque há
cinquenta policiais federais na minha área, tirando os índios de
uma área de ocupação, que estão há mais de cinco anos onde
tem roça plantada para sobreviver, onde tem suas criações. Já
recebemos vários telefonemas aqui. Estão lá para tirar os índios.
Eu gostaria de deixar registrado isso aqui e pedir providências
para que isso não venha a acontecer.
O que temos de fazer diante de uma situação como essa? A
quem devemos recorrer?
Eu fico muito preocupado porque vai chegar o momento...
Os índios já descobriram que o que querem mesmo é exterminar
com eles. Os territórios indígenas são as únicas áreas que faltam
tomar para fazerem o que querem, principalmente na área de
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mineração. A gente sabe que onde há floresta é somente onde
existem os índios, mas pretendem acabar com tudo, querem acabar com o pulmão do mundo; não querem respeitar a natureza,
não querem respeitar nada do que é importante para a vida do
ser humano.
Eu não sei nem avaliar o tamanho da ignorância de quem estudou, formou-se, a gravidade do problema para trabalhar, para
levar ao fim da vida, de um modo geral, a população brasileira e
até mesmo a população mundial. Nunca na minha vida eu posso
me conformar com uma situação dessa.
Estou voltando para a área. Tenho conversado bastante com
a comunidade. Agora a gente criou uma escola de formação de
lideranças, mas para essa escola continuar a retomada. Como é
que uma liderança se forma e depois não sabe fazer uma retomada para resgatar as terras que perdeu? Eu já os havia avisado.
Tenho poucos dias de vida, porque eu não vou aguentar tanta
sacanagem, não vou aguentar tapa, nem empurrão de policial
federal. Já sei que vou morrer. Só que vou apanhar batendo também. Não quero nem saber. Eles são intocáveis. Talvez até da
próxima vez eu não esteja aqui.
Quero dizer aos outros companheiros de luta presentes que
nós só vamos resolver os nossos problemas na porrada. Vai ser
na porrada! Ninguém vai dar nada de mão beijada. Hoje, nós
temos 18 mil hectares de terra que recuperamos da mão do fazendeiro, mas foi com a morte do nosso povo. As lideranças
tradicionais que começaram a lutar comigo, como o Samado,
o Higino, o Desidério, o Eusébio, o Ursulino, o João Cravinho,
entre outras, já morreram todas. Foram mortos pelos fazendeiros. Aparece morto lá e, depois, acabou. Ninguém sabe quem
foi, nem ninguém descobre quem é. Então, comigo não vai ser
diferente. Qual a liderança que morre por aí a não ser assassinada. Então, a gente não tem aquele prazer de ver o fim da luta, de
contar a vitória para os nossos filhos, netos e bisnetos. E ainda é
preciso derramar o sangue para recuperar as terras roubadas.
Hoje, nesta Casa, Deputados escrevem as leis e depois acham
que elas não prestam mais. Vai ter que pensar outra que seja boa.
Depois, o Judiciário... É uma esculhambação!
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Só sei dizer que, hoje, a gente pensa diferente, em termos políticos. Vamos votar agora em uma mulher para Presidência da
República. Vamos votar em uma mulher para Presidência do Judiciário. Vamos votar em uma mulher para Presidência desta Casa.
Vamos experimentar essa mudança. Se não der certo, aí nós vamos dizer que não tem jeito. O jeito é esperar o dia da morte.
Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTA (Deputada Luiza Erundina) – Obrigada,
companheiro Nailton, pelo seu depoimento comovente, incrível.
Passamos a palavra à companheira Irma Passoni para sua intervenção.
A SRA. IRMA PASSONI – Se puderem pôr as transparências, eu
agradeço.
(Segue-se exibição de imagens.)
Voltando à primeira frase, retomamos a frase do Saramago:
“O que transforma o mundo é a necessidade e não a utopia”. Foi
o que disse Saramago num evento realizado em 2005 no Fórum
Social Mundial.
Continuamos pondo essa necessidade como ponto fundamental da atuação. As pessoas são movidas à medida que identificam suas necessidades e a partir delas vão se mobilizando e
construindo.
Esses vinte anos de Constituinte não só representaram o resgate da nossa cidadania perdida, com os anos de sufoco do regime militar, mas também a oportunidade de conquistarmos participação mais ampla na construção de nossos destinos.
Aqui, eu só quero agradecer muito.
Fui testemunha do que o Whitaker, a Schuma, o Nailton, bem
como a Erundina, disseram em homenagem a esta Comissão que
resgata essa memória. De fato, vivemos aqui meses e meses num
debate de confronto permanente. E tenho absoluta certeza de
que foi conquistado, primeiro, ser eleito, e, segundo, não adiantava estar eleito se não tivéssemos aqui, o tempo todo, as pessoas
acompanhando, pressionando, escrevendo, etc.
Nailton, o senhor pode nos dizer por que quer uma mulher
eleita Presidente?
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O SR. NAILTON MUNIZ PATAXÓ – É que eu acho que a gente
já testou demais com os homens. Agora, precisamos testar as
mulheres no poder para ver se são elas que irão resolver esses
problemas. Talvez a mulher tenha mais consciência e seja menos
gananciosa do que muitos homens que estão por aí.
A SRA. IRMA PASSONI – Olha, a gente agradece a responsabilidade que você coloca no ombro das mulheres. Agora, que cada
mulher seja mulher de verdade, como fonte da vida, pelo nosso
útero. É aquela visão de que justiça social seja essencial. Não basta ser mulher; tem que assumir esse compromisso.
Obrigada.
(Segue-se exibição de imagens.)
Então, é bom lembrar que a Constituinte não foi um recurso
mágico, com poderes de resolver efetivamente todos os problemas nacionais. Mas ela representou um passo importante e direto para a redemocratização da Nação.
Vocês me desculpem, mas eu tenho um defeito de cirurgia
que me fizeram na boca. De vez em quando, eu não falo a palavra inteira.
Aqui trago algumas imagens, embora já tenham feito menção
sobre elas. Quero homenagear aqui os fotógrafos. Vocês já repararam que a fotografia fica? Fotografia é importante. A gente,
quando quer relembrar, basta ter uma foto. Se a gente tem uma
foto, a gente olha e ela diz tudo.
Aqui a foto daquela faixa: “Constituinte sem povo não cria nada
de novo”.
Então, essa era a visão que estava nas ruas, e as pessoas colocaram essa faixa em frente a este Parlamento. Aí vieram todas as
entidades, sindicatos, escolas, comunidades religiosas, partidos
políticos, clubes, associações profissionais, grupos de moradores,
de mulheres, de negros, de indígenas e outros agrupamentos.
Quer dizer, a gente teve presente aqui a sociedade, que se mobilizou. Não dá para ignorar esse fato. Isso é inconteste. Não foi suficiente?! Pode ser que sim. Mas eu acho que ela foi do tamanho
que a gente conseguiu na época.
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A Constituinte tinha objetivos claros de resgatar o protagonismo social dos movimentos populares, ressaltar a capacidade
crítica e propositiva dos movimentos populares, sua diversidade,
articulação e mobilização. E lembro a importância dos abaixoassinados temáticos, que muitos aqui abordaram. Eram emendas populares. E havia também contato diretos dos movimentos
com os Constituintes; procuravam descobrir o papel da participação popular e a sua contribuição estratégica para os debates
da marca popular da democratização deixada pelos movimentos
populares na Constituinte de 1988.
Aí, de fato, vêm os números — uma hora, a gente diz 11 milhões, outra hora, 12 milhões, 13 milhões. Mas o que importa
é que 13 milhões de pessoas, em 1988, era muita gente. O que
importa é isso.
Outra foto importante: as décadas de 1970/80 foram um período histórico marcado por lutas populares e sindicais na política
brasileira. Temos, em 1979, a passeata pela Anistia — “anistia
ampla, geral e irrestrita”. Quer dizer, apresentávamos grandes
propostas e necessidades; às vezes, ganhávamos pela metade.
E não queríamos liberdade pela metade. Daí a anistia ampla, geral e irrestrita.
Aqui, então, podemos verificar as imagens, os cartazes que
exibiam a toda hora.
Liberdade e justiça foram coisas importantes que vieram claras para nós nesse período. Isso era dito claramente. Havia reivindicações, mas sempre com mais liberdade e justiça social; um
campo com novos atores, em que se ampliou o leque de sujeitos
históricos em lutas, pois não se tratava mais de lutas concentradas nos sindicatos e nos partidos políticos. Houve, portanto,
uma ampliação e uma pluralização dos grupos organizados, o
que redundou na criação de movimentos, associações, instituições e Organizações Não Governamentais (ONGs).
O registro é do Éder Sader. Ele acompanhou e escreveu sobre
tudo isso.
Aqui um ato público na Praça da Sé. Esse ato público, realizado na Praça da Sé, em São Paulo, pela anistia ampla, geral e
irrestrita, é para mostrar que isso não aconteceu apenas em São
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Paulo; aconteceu em todas as capitais do País. Foi um movimento que tomou conta desta Nação. Não foi pontual.
Aqui mais um cartaz, de Otavio Roth: “Como é difícil acordar
calado, se na calada da noite eu me dano. Quero lançar um grito desumano que é uma maneira de ser escutado”.
Quando é então que a gente conquista avanço em algo?
Com a experiência de 38 anos... A gente começou a trabalhar
com a população em 1968. Naquele ano, eu me lembro que
as marcas que a gente foi conquistando aconteceram porque
a gente tinha um movimento popular organizado, sim, mas
que se estendia para a classe média organizada. Essa coisa de
fazer, essa coisa “popular.com”; ampliando‑se esse setor é que
se conquista. Porque a classe média também toma consciência,
ela também vem junto, senão a elite fala em nome da classe
média, anula a classe popular. Acho que tivemos sempre essas
coisas muito claras.
Aqui vemos o movimento das mulheres e das trabalhadoras
rurais novamente nas praças públicas.
Aqui nessa imagem o movimento contra a carestia.
Outra vez, é movimento popular ampliando-se no setor da
classe média — que não se caracterizava, na época, como popular, mas como sociedade civil organizada. Isso ainda dá uma
bruta discussão que pouco importa. Mas há esse avanço.
Quero colocar bem clara aqui a questão das mulheres. A
Schuma colocou a questão da mulher. Tenho absoluta certeza
de que a Constituição brasileira de 1988 não tem — estou afirmando algo perigoso — nenhuma palavra, artigo, inciso que
consagre alguma discriminação de sexo, cor etc. Isso se deu graças a esse movimento. A Constituição brasileira pode ter defeitos, e os tem; só que uma conquista definitiva que fizemos foi
em relação ao direito de igualdade entre homens e mulheres.
Acho que essa foi uma grande conquista.
Nós tivemos, por exemplo, duas filhas de Presidente neste
Parlamento: a filha de Jânio Quadros, a Tutu Quadros, e a filha de Juscelino, Márcia Kubitschek. Éramos poucas mulheres,
comparando-se com os cerca de quinhentos Parlamentares.
O Aílton falou que, quem sabe, a mulher consiga enxergar.
Nós, na Constituinte, de fato não partidarizamos esses direitos.
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A gente conseguiu do PFL, de todos os partidos, unidade na votação. O que era de interesse da mulher a gente não abria mão.
Conseguimos fazer isso. Mas também porque tínhamos na retaguarda todas essas mulheres, como foi colocado aqui.
Será que é possível, no Parlamento, a gente conseguir trazer a
essência de uma discussão, para que ela fique acima do partido
e a gente consiga enxergar o bem público maior? Acho que, se
não enxergarmos o bem público maior, faremos leis injustas. Se
conseguirmos enxergar a essência — e a essência é o interesse da
Nação, que está acima do partido, acima do Estado — aí conseguiremos vencer. Esse é um desafio permanente.
A Erundina colocou aqui o exemplo de renovar as concessões dos meios de comunicação. Foi quando era Presidenta da
Comissão de Comunicação e Informática que foram renovadas
essas concessões. E sabemos que o poder da comunicação é real.
Se hoje fizéssemos a Constituinte, nós teríamos a Internet trabalhando aí também. Não sei se essa seria mais uma força que
poderíamos colocar. Por quê? Porque o cidadão hoje quer exercer também o poder pessoal. Não adianta alguém indicar certos
candidatos, porque chega o momento em que ele mesmo quer
decidir. Então, quanto mais informação, quanto mais conhecimento eu dou para o cidadão, para a cidadã, ele/ela consegue decidir por interesses, talvez, não tão corporativos, fechados, mas
enxergando a Nação como um todo.
Aqui vemos um momento do grande Movimento das DiretasJá. Lembramos bem dessas fotos pois foi algo que contaminou a
Nação inteira. E recordem que, poucos anos antes, três pessoas
só que se reunissem já ficavam visadas, ou mesmo eram presas,
torturadas e mortas. Então, chegávamos de dois em dois, de bairro em bairro, de cidade em cidade, para juntar gente. E esse processo tem que ser valorizado, a meu ver; não pode ser ignorado.
A gente enfrenta o medo, enfrenta os donos do poder, e ditadura militar é algo muito complicado. Mas a gente conseguiu
fazer esse processo como sociedade brasileira.
Acho que por isso esta Comissão não poderia deixar passar
este ano sem lembrar essa história. Nós podemos ter defeitos
como país, mas nós, Nação brasileira, construímos nossa histó-
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ria, marcamos nossa história. Quando convocados, aqui viemos
e participamos. O que não queremos é ser manipulados; queremos ser parte das decisões da Nação.
Só coloquei essa foto porque as trabalhadoras rurais me procuraram — eu era Líder da bancada, à época — e trouxeram suas
reivindicações. Ora, comunidade indígena, trabalhadoras rurais
virem aqui para trazer suas reivindicações, então isso significava
uma grande mudança. Quanto às trabalhadoras urbanas, o processo já estava mais avançado. Mas então as trabalhadoras rurais
jamais poderiam sonhar com aposentadoria. Ela era auxiliar do
marido, do homem, na enxada, no arado, e ela não tinha direitos. E isso faz pouco tempo.
Então, quero registrar essas mulheres aqui porque elas, trabalhadoras rurais, vieram aqui também, aqui estiveram presentes,
conquistaram e avançaram.
Aqui novamente imagens das manifestações populares em
Brasília. Não me lembro se essa foto aí representa a derrocada
que demos no 2.044, que era o arrocho salarial, que marcou
também o período da ditadura militar. Pois a gente conseguiu
bloquear o processo do arrocho. É algo que também deixamos
aqui presente.
Então, 4 de janeiro. O Brasil perde o humor do Henfil, que foi
uma pessoa muito importante para nós. Todos se lembram dos
seus quadrinhos, da personagem Graúna. Por meio do humor,
ele trazia uma cultura subliminar, que foi ajudando para que
criássemos mais força.
Aqui, 5 de junho: o Centrão consegue aprovar cinco anos
para o Sarney.
Sindicatos iniciam campanha para eleições diretas em 1988.
Aqui o País quando entrava em hiperinflação, com perspectiva de 830% de inflação acumulada até o final do ano.
Essa imagem lembra os três trabalhadores mortos pelo Exército na ocupação da Companhia Siderúrgica Nacional, em Volta
Redonda.
O sindicalista Chico Mendes é assassinado em Xapuri, no
Acre, em 22 de dezembro, e a notícia tem repercussão mundial.
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Aqui mostra-se o saldo de 150 trabalhadores rurais mortos em
conflitos de terra no País, naquele ano.
Então a história não se faz só com flores, mas, como disse nosso companheiro Aílton, se faz também com sangue, com mortes,
com perdas.
Instituir o Estado Democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais individuais, a liberdade, a segurança, o
bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça, como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social, comprometida com a ordem,
interna e internacional, como solução pacífica das controvérsias.
Quem foi educado desde pequeno a lidar com conflitos? Nós
não fomos educados para isso. Hoje, estamos fazendo curso de direitos humanos e mediação de conflitos, que é algo que começa a
ser pensado dentro da família, entre marido e mulher, namorado
e namorada. Como lidarmos com conflitos para não chegarmos a
confronto com sangue e morte? Como é que se dá isso? E nós dizemos que a Constituição precisa nos ajudar a entender essa regra.
Prevalência dos direitos humanos e igualdade dos direitos. Ao
completar vinte anos da vigência da Constituição Federal, é uma
vitória a permanência dos artigos de interesse para a sociedade
civil e os movimentos sociais, com destaque da prevalência.
Dignidade humana, erradicação da pobreza, direitos humanos e cultura da paz, igualdade de direitos. Aí vêm outros artigos
que vão trabalhando essas questões.
A sociedade, também. Falo dos valores que a gente coloca.
Promover o bem de todos, sem preconceitos de origens, raça,
sexo, cor, religião, idade, isso é algo muito difícil de fazer. É mesmo
muito difícil. E vou citar aqui um exemplo prático. Acho que avançamos na questão das mulheres, mas, na questão da homofobia,
na questão sexual, temos problemas graves de convivência. É algo
que mexe com todo mundo ainda. Não sabemos lidar com isso.
E também fazer prevalecer direitos humanos, a defesa da paz, da
solução pacífica de conflitos, com repúdio ao terrorismo e ao racismo, e mais a cooperação entre os povos para o progresso da
humanidade: estes são desafios do Brasil, dos continentes, da humanidade toda. Estamos vendo os grandes conflitos acontecendo.
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Ontem e anteontem se deram na Tailândia, na Índia etc. E tem
também a questão da igualdade nossa, entre homens e mulheres,
no que diz respeito a direitos e obrigações nos termos da Constituição. E aqui lembro novamente os pontos que consideramos
essenciais na questão da igualdade.
A Constituinte, se era para valer, tinha que ter a palavra da
mulher. Era a colocação feita em 1988. Vemos aqui as imagens
do Encontro Nacional: Mulher e Constituinte.
Gente, tem uma coisa que me dói na alma e que, portanto,
quero deixar registrada nesta Casa. Batalhamos muito por creche
e licença-maternidade. Quero dizer duas coisas em relação a isso.
Nós, homens e mulheres, devemos cuidar dos nossos filhos recémnascidos. Nossos filhos devem ter a segurança de pai e mãe, figuras
identificadas pela criança. O que a índia faz? Ela pega a criança e
gruda-se a ela. Até a criança andar, ela fica grudada nela. Assim o
índio cresce com segurança, com autonomia e vai em frente. Nós,
brancos, não fazemos isso, e vemos milhares de conflitos gravíssimos de crianças que não foram acompanhadas diretamente por
pai e mãe ou por uma figura que dê segurança. Temos tido graves
consequências. Penso assim: Será que eu, como mãe que tive minha filha Moara, de nome indígena, recém-nascida, no oitavo dia
como Deputada Estadual... será que é justo largar minha filha de
oitavo dia e sair para as atividades sem dar proteção total à criança?
Acho que não é justo. Acho que hoje já não mais falaria em licença‑maternidade por seis meses; nós, mulheres e homens, temos
que batalhar para que a licença-maternidade se estenda até dois
anos! É necessário isto se quisermos mesmo criar seres humanos
saudáveis. Não dá mais para não pensar nisso! É claro que vamos
conquistando coisas no processo dos limites. Mas está na hora de
nos mobilizarmos porque não há coisa mais sagrada na humanidade do que o ser humano. A criança precisa de proteção.
Povos indígenas. Esta questão já foi colocada e não vou recolocá-la.
Vamos em frente. Precisamos fazer aqui um balanço do seguinte: a questão da ciência e tecnologia. Por que retorno a esta
questão? Porque, se é preciso que uma mulher ocupe a Presidência da República ou a Presidência desta Casa, é preciso primeiro
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trabalharmos com a informação, o conhecimento e a inteligência. A Constituinte de 1988 deu um basta à idéia da força, da
tortura, da perseguição, da morte. A partir de agora o que tem
de valer é conhecimento, informação, inteligência, para que
possamos fazer de fato a justiça. E ciência e tecnologia é coisa
que precisa ser repassada às pessoas. As pessoas precisam saber
possuir conhecimento, usar conhecimento, e não é possível que
no nariz da Câmara Federal ou do Palácio do Planalto, como no
Itapoã, por exemplo, 62% da população seja analfabeta. São 85
mil habitantes e não se tem uma escola a partir da 5ª série, nem
uma escola profissionalizante. Então, não estou falando só da
Bahia, do Acre. Estou falando de algo aqui ao lado: São Sebastião,
Itapoã, Mestre D’Armas... Estamos aqui com as coisas presentes.
Então, é preciso entender essa coisa do conhecimento, da informação, da educação, da saúde. E esse é um processo contínuo.
Não acabou ainda a nossa missão. Nossa missão apenas começa, e acho que ela só termina nas gerações seguintes. O que importa é fazer acontecer. Não é só debater, discutir teoricamente.
É pôr a mão na massa para fazer acontecer. Senão, ficamos nos lamuriando, sempre constatando que as coisas não acontecem. Então precisamos pôr mão na massa e não ficar só no palavrório.
Por isso, a idéia é dar acesso ao conhecimento e à produção
do conhecimento.
Vamos em frente. Tentamos recuperar as memórias que estão
escritas sobre a Constituinte de 1988. Elas são ótimas. Tem gente pesquisando, escrevendo etc. Mas o desafio é quando fazemos
um seminário como este na Comissão Legislativa Participativa.
Além de falar, de escrever, de discursar, de fazer leis, o Parlamentar
apoiar e a ação de quem vem aqui são coisas necessárias. Acho que
não basta ser articulador; é preciso ser fazedor de direitos constitucionais, humanos, para que se parta para a prática. E temos de
saber que essa é uma tarefa para a vida inteira, que ela não acaba.
Obrigada.
A SRA. PRESIDENTA (Deputada Luiza Erundina) – A partir da
última intervenção, nesta primeira fase dos nossos trabalhos, dá
para se ver quanto essas duas companheiras e esses dois companheiros protagonizaram no processo social e político naquela fase.
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E lembro que ainda hoje esses quatro companheiros continuam
protagonizando nossa luta em defesa dos direitos de cidadania.
Vamos passar agora à fase das intervenções do Plenário.
Antes, registramos a presença do companheiro Deputado
Paulo Rubem Santiago, que é um dos nossos aliados na luta em
torno desses direitos, desse processo de protagonismo.
Já temos aqui algumas pessoas inscritas. Lembro que elas precisam se identificar porque a TV Câmara está cobrindo o evento
e estão sendo registradas as intervenções. Portanto, é importante
que cada um se identifique.
Cada inscrito terá três minutos para a intervenção, que pode
ser dirigida a um ou mais companheiros da Mesa, ou ao conjunto
da Mesa. Na fase final vai haver as respostas dos companheiros e
das companheiras às intervenções.
Podem ser feitas perguntas ou considerações de ordem geral.
Fiquem, portanto, livres quando estiverem usando o microfone.
Os Parlamentares também dispõem da possibilidade de fazer
suas intervenções.
Damos a palavra ao Sr. Iraquitan Oliveira, o primeiro inscrito
para esta fase dos debates.
O SR. IRAQUITAN OLIVEIRA – Boa tarde. Sou Iraquitan
Oliveira.
Cumprimento a Mesa. É difícil fazer qualquer intervenção
num tempo tão curto.
Primeiramente, quero saudar os Parlamentares na pessoa do
Deputado Paulo Rubem Santiago, meu conterrâneo.
Sou de Palmares — um grande abraço!
Saúdo as mulheres aqui presentes.
Queria dizer o seguinte: discutir Estado, democracia e participação popular nos remete à reflexão do que estamos vivendo, em que pesem os avanços conquistados com muita luta
pelo povo brasileiro, por todos nós, num Estado que reproduz
uma burocracia absurda, que ainda limita muito os avanços
colocados na própria Constituição. E ainda temos um Estado
cujo Poder Executivo governa e legisla por medida provisória.
Ainda é preciso dizer que temos, no conjunto deste Estado, o
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Poder Judiciário, que se considera o supra-sumo da sociedade,
mas que também acaba cometendo erros, sobre os quais não
temos condições nem acesso sequer para discutir, muito menos
de aqui resolver ou encontrar alguns remédios constitucionais
inclusive para fazer frente a isto.
Mas onde estão e quem são os representantes, os desembargadores, os Ministros da Justiça que estão também lá? Que parcela
da sociedade eles representam?
Outra coisa importante: a luta do índio, a luta do negro, a luta
do grupo GLBT, a luta das mulheres. Tudo isso não pode mais
ser encarado como uma luta dissociada de um conjunto social.
Nós temos que pensar, enquanto sociedade, um projeto de sociedade que compreenda o índio como membro desta sociedade,
que compreenda o negro como membro desta sociedade, que
compreenda a mulher também como protagonista — não meramente presente nos espaços em que ela possa disputar o poder,
mas dentro da própria família, porque muitas vezes até isso lhe
é tirado, lhe é negado.
Precisamos fazer com que o povo brasileiro se aproprie desse
sentimento, dessa busca pela liberdade, e passe a construir um
projeto de sociedade que unifique todos numa luta, para que
possamos dizer que valeu a pena a luta pela Constituição, valeu
a pena continuarmos, como disse o Chico, que está aí na Mesa...
Perdoem-me, mas eu tenho de ler aqui o sobrenome...
Nós também temos que levar em consideração que é preciso
rediscutir essa questão da correlação de forças aqui nesta Casa.
É preciso que a sociedade entenda que os Parlamentares que
aqui estão não podem também se dizer donos do sentimento
nacional, porque muitos deles são eleitos, sim, pela corrupção
eleitoral, comprando votos nos rincões deste País, alimentando
a barriga faminta das pessoas, e aí usurpando consciências. É
preciso dizer isso.
Por exemplo, se a denúncia do índio integrante da Mesa fosse
feita por um grande empresário nacional, ela seria ouvida. Mas
é preciso que se dê resposta a essa denúncia que o índio fez, ou
então este evento e a Comissão de Legislação Participativa perdem sentido. Ele fez uma denúncia, e é preciso que todos nós, a

106
Constituição 20 anos: Estado, Democracia e Participação Popular – Seminário

ação parlamentar

sociedade brasileira, tenhamos resposta para essa denúncia que
ele fez aqui em viva voz.
A SRA. PRESIDENTA (Deputada Luiza Erundina) – Conclua,
companheiro.
O SR. IRAQUITAN OLIVEIRA – Vou concluir, citando um trecho de um poema de Geraldo Vandré. Eu sou desse jeito: cheio
de emoção, cheio de energia, cheio de vida, porque ainda amo
este País.
Canta Geraldo Vandré:
“Os amores na mente/
As flores no chão/
A certeza na frente/
A história na mão/
Caminhando, cantando...
Vamos construir esta Nação!
A SRA. PRESIDENTA (Deputada Luiza Erundina) – Obrigada,
companheiro.
O segundo inscrito é a companheira Guacira Oliveira.
A SRA. GUACIRA OLIVEIRA – Boa tarde. É um prazer estar
aqui diante desta Mesa composta de pessoas tão importantes,
neste momento de construção política que vivemos no nosso
País. Fico contente por ver dirigindo esta Mesa a Deputada Luiza
Erundina, por quem nós mulheres e, temos certeza, o povo brasileiro temos profundo respeito, profunda admiração.
Nesses vinte anos que completamos de vigência da Constituição brasileira, o que todos nós, todas nós ouvimos dos senhores
é que, daquilo que ficou escrito na Constituição, muito pouco
está concluído. Ficou apenas lá. Foram grandes conquistas, mas
a garantia disso ainda é uma dívida enorme!
Como disse o Muniz Pataxó, esse movimento, nesses anos todos, desgastou a nossa paciência. Quando ele disse isso, eu falei:
“Estou com ele e não abro!”
Realmente, estando aqui no Legislativo, nós temos que falar
disso, da nossa paciência, porque esperamos que este Legislativo
sirva não para legalizar a violência, mas que seja um lugar da política, porque a política é avessa à violência. A política é o lugar
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onde enfrentamos os conflitos, a política é o lugar onde fazemos
pactos. E a política aqui tem sido a política da legalização da
violência por uma elite. Temos que mudar esse sistema político,
temos que democratizar o poder, para que possa ser transformada a situação que estamos vivendo.
Não é aceitável que inúmeros líderes indígenas tenham sido
e continuem sendo mortos. É inaceitável que muitas mulheres morram todos os anos em decorrência da criminalização
do aborto neste País; é inaceitável que 10 mil mulheres estejam indiciadas devido à criminalização do aborto, que 1.200
mulheres estejam indiciadas em Mato Grosso do Sul por isso
e que o Congresso Nacional, diante dessa situação, não tome
uma medida para proteger a vida dos indígenas, para garantir a
terra deles, para garantir o direito das mulheres a decidir sobre
o seu próprio corpo, para garantir o direito das mães, dos pais
a cuidar durante dois anos dos seus filhos, das suas filhas, para
garantir que tenhamos água para beber e ar para respirar e que
isso tudo não esteja mercantilizado.
Eu acho que o grande desafio que está colocado para nós é
realmente aquele também que estava lá atrás, quando se brigou
por democratizar o poder na Constituinte: é democratizar o
poder agora. O poder está contra o povo. O poder está contra
muitos movimentos sociais, muitas demandas. E aí eu pergunto a vocês: quais são os caminhos para podermos democratizar
o poder, além daqueles que já tomamos, o fortalecimento dos
nossos movimentos e a tentativa de colocar no poder — poucas
vezes conseguimos — pessoas de valor, de compromisso com a
Justiça, com a igualdade, com o ser humano?
É isso.
Obrigada.
A SRA. PRESIDENTA (Deputada Luiza Erundina) – Obrigada,
Guacira.
Com a palavra a companheira Natália.
A SRA. NATÁLIA – Também sou de Brasília, do CFEMEA, uma
das organizações que ajudou a pensar esse processo, junto com a
Guacira e outras que estão aqui.
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Neste momento, em que se faz um seminário sobre os vinte anos da Constituição, nós, organização feminista, também
somos parte desse processo. O CFEMEA surge no momento da
Constituinte, com fundadoras, a exemplo da Guacira e de outras companheiras, que fizeram parte do “lobby do batom” e que
continuaram demandando e exigindo o que não se alcançou em
termos dos direitos das mulheres. Eu já sou de uma geração do
CFEMEA que, é óbvio, não participou, há vinte anos, desse processo. Mas recupero a história e me engajo neste momento.
Para mim é muito interessante pensar este momento, porque parece que, diante de todas as conquistas, de todos os avanços legais, das questões apresentadas, no meu entender, é um
momento de backlash, da retomada de um conservadorismo
como forma de ir contra todos os avanços, as conquistas que
nos últimos vinte anos a gente vem alcançando. Então esta
geração que chega — eu, por exemplo, que venho do CFEMEA
e estou o tempo todo aqui no Congresso Nacional — vê que é
um momento de muito descrédito e desânimo, porque não se
vê a força da sociedade, de fato, aqui tão presente, e ao mesmo
tempo há uma violência muito forte, um desrespeito muito
forte com todas essas bandeiras por que lutamos há mais de
vinte anos, desde o processo de anistia, como a ex-Deputada
nos trouxe.
A gente vem avançando e conquistando, e agora parece que
retomar essas questões é coisa ultrapassada, que já se conquistou. As pessoas riem quando eu digo que trabalho numa organização feminista até hoje: “Como assim? Já está tudo dado!”
E temos que ficar lembrando toda forma de violência, que ainda somos subjugadas, a completa falta de participação política
feminina neste País, como um dos piores do mundo. O Brasil
é um dos piores do mundo em termos de participação política
feminina igualitária. Há violência doméstica, diferenças salariais, desigualdade de trabalho, não‑reconhecimento do trabalho doméstico, nem para fim de benefícios previdenciários,
nem para acesso a creche. Oitenta por cento das crianças neste
País não acessam creche, e somos nós mulheres que infelizmente temos que estar o tempo todo falando.
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É um momento de pensar muito no que se conquistou nesse
espaço, nessa aposta num diálogo democrático, porque vínhamos de um processo de mais radicalidade de luta, e apostamos
no caminho do diálogo como estratégia de avanço de direitos.
Passados vinte anos da Carta conhecida como Constituição
cidadã, tem‑se que resgatar alguns elementos, por exemplo,
olhar as trabalhadoras domésticas. Dentro dos movimentos de
mulheres, esse foi um dos lobbies mais atuantes, mas elas até
hoje não têm os mesmos direitos dos demais trabalhadores.
É um regime escravo de trabalho. Esta Casa não consegue avançar na equiparação dos direitos da maior categoria profissional
feminina negra e pobre deste País — 6,5 milhões de pessoas é o
que dizem as pesquisas, mas as próprias trabalhadoras falam em
8 milhões de pessoas. Enfim, cito isso como exemplo.
Estar neste debate para a gente é um momento, como a Schuma
começou a falar, de renascimento de uma esperança, o que a
gente faz agora ao constatar toda essa dificuldade de ampliação
e de respeito a esses direitos. O que vivenciou nesses últimos
anos o movimento feminista dentro desta Casa: a perseguição,
a criminalização, o desrespeito na conversa com Parlamentares,
em debates polêmicos e ousados. Queríamos vir. Vamos discutir.
Vamos debater a legalização do aborto. Vamos falar da realidade das mulheres que optam por isso. “Assassina’, fetinho ensanguentado, cenas de horror a que a gente teve que se submeter no
processo de debate democrático.
Sou jovem ainda, tenho trinta anos, e fico pensando: será que
já não tenho a paciência histórica das companheiras que estão
há vinte anos batalhando? Qual é o papel do Legislativo na redemocratização de uma Constituição política diferente? Para que
exercer poder? Em nome de quem? Como o Moroni deve ter falado hoje de manhã, o que a Guacira retoma, para que política,
para que governabilidade? Os Parlamentares têm que pensar: Eu
estou aqui para quê, para quem, em nome de quem e o que eu quero
construir para um processo de nação, um projeto político?
Isso porque as mulheres estão sofrendo com todo o tema
dos direitos sexuais reprodutivos; os indígenas e os camponeses, com todo o problema da criminalização da terra, assassi-
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natos; o Estatuto da Igualdade Racial vai ser picotado; qualquer
proposta de reforma política não avança; o trabalho escravo foi
abandonado como regulamentação; a agenda dos direitos humanos, que sempre foi importante para este Governo, também
não avança. Então, que caminhos, que luzes a gente pode ter
nessa relação?
Para finalizar — discutimos isso outro dia no CFEMEA —,
apesar de tudo, este é o espaço onde os movimentos têm uma
possibilidade de dialogar, de entrar, de conversar. É como o
Deputado Chico Alencar falava: “Ô Deputado, Sr. Deputado”.
Então, este é um importante palco de mediação, de lutas e de
conflitos políticos. Mas a gente ouvir, falar, falar, e nada disso
ser incorporado no processo legislativo ou nas políticas públicas, isso é um pouco cansativo.
A SRA. PRESIDENTA (Deputada Luiza Erundina) – Obrigada,
companheira.
O próximo a se manifestar é Rodrigo Leal; em seguida, Maria
Gilmar; depois, os Parlamentares que estão começando a se inscrever.
Com a palavra Rodrigo Leal.
O SR. RODRIGO LEAL – Boa tarde.
Eu gostaria inicialmente de cumprimentar os painelistas, que
fizeram uma brilhante apresentação.
Eu sou assessor da Confederação Nacional dos Trabalhadores
na Agricultura — CONTAG, que coordena a luta dos trabalhadores rurais no âmbito nacional e, durante a Constituinte, estava
aqui presente, participou do processo. Vários direitos dos trabalhadores estavam em jogo, e conquistas importantes foram
alcançadas na Constituinte para contemplar o direito dos trabalhadores rurais.
Não vivi como espectador na época, eu era muito jovem.
Hoje um colega de trabalho me disse que os movimentos sociais
viviam um momento de euforia muito grande, porque achavam
que a Constituinte seria a chave para a transformação da sociedade brasileira, em direção a outro caminho, inclusive à utopia
do socialismo. Na época, uma série de utopias passava pelo movimento social.
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Muita gente se frustrou com o resultado da Constituinte. Embora a gente tenha que admitir os avanços, muitas coisas também não passaram porque ainda existia naquele momento um
setor conservador na Câmara dos Deputados muito forte. A gente acabava de sair de um regime totalitário.
No livro que conta a sua história — a visão política —, José
Genoíno fala dos debates que se passaram na Câmara dos Deputados e da luta para aprovar algumas partes do texto. Ele destacou
a questão da função social da propriedade. Foi muito difícil o debate. Uma frustração dele é que ele gostaria que a Constituinte
tivesse avançado mais em direção à questão da reforma agrária.
O possível foi aprovar a questão da função social da propriedade.
Então, a pergunta que eu lanço aos painelistas que viveram
esse processo da Constituinte como um movimento social é justamente qual foi a frustração que tiveram durante o processo,
a derrota. Eu acho que o Nailton falou aqui da frustração que
ele tem. Eu queria ouvir de vocês qual foi o ponto que lutaram
para contemplar na Constituinte, e, por conta da maioria conservadora que existia no Congresso Nacional, infelizmente a luta
acabou sendo frustrada.
A SRA. PRESIDENTA (Deputada Luiza Erundina) – Obrigada,
companheiro.
Com a palavra Maria Gilmar.
A SRA. MARIA GILMAR – Boa tarde.
É um grande prazer estar neste seminário.
Eu gostaria de pedir licença aos demais componentes da Mesa
para fazer um agradecimento à Schuma. Ela representa muito
bem as mulheres, a luta da mulher no Brasil. Embora nós tenhamos esquecido grandes mulheres desde a época dos escravos, a
luta vem continuando desde que o Brasil foi invadido. A Schuma, para mim, é uma peça fundamental, foi uma das maiores
protagonistas da Constituição de 1988. A luta dela foi muito
grande, junto com outras mulheres.
Eu quero dizer que, pela manhã, a gente debateu aqui a questão do direito da terra. Alguém falou assim: “Olha, nós precisamos dar seguimento ao projeto de nação que foi interrompido”. Eu só
acrescentaria o seguinte: precisamos realmente dar seguimento

112
Constituição 20 anos: Estado, Democracia e Participação Popular – Seminário

ação parlamentar

a esse processo de nação que foi interrompido, porém desconstruindo muita coisa colocada para nós como nação. Aprendemos
muita coisa que é errada.
Vamos desconstruir essa questão do poder. O poder sempre
vem de cima. Dizem que vem do povo; na verdade, vem o voto
do povo, quem faz o poder está em cima, muitas vezes nem ouve
quem está lá embaixo.
Quanto à questão da mulher, a gente obteve muita conquista na Constituição de 1988. Uma delas, por exemplo, tentar
coibir a violência contra a mulher. Passaram-se vinte anos, e de
dois anos para cá é que a gente está tentando implementar a
Lei Maria da Penha. Isso depois que o Brasil foi punido lá fora.
Então, muita coisa a gente precisa desconstruir.
Os Parlamentares têm de parar de... É como o índio falou: “Índio
fede”. Povo fede! Sabem por que o povo também fede? Porque é
colocado nos piores lugares. Construiu-se a Capital do Brasil. Brasília foi feita para os intelectuais, para os grandes, para os europeus.
Esqueceram do povo. Então, vamos desconstruir essa questão.
O que é realmente o poder? Onde está o poder? Se o poder é do
povo, se é o povo que manda, dêem ouvidos ao povo, vão ouvir o
povo, procurem saber o que o povo quer e o que o povo acha.
Hoje, se me perguntassem o que eu mudaria na legislação, eu
responderia, sem nenhuma dúvida: o Código Penal. As pessoas
com nível superior que cometessem delitos teriam que ser julgadas e tratadas como aquelas que roubam uma galinha. No Brasil,
quem rouba uma galinha é preso, fica anos detido, não tem direito a nada — geralmente não tem condição de pagar advogado,
e os defensores públicos também não estão nem aí —, enquanto
um magistrado que rouba milhões tem cela especial ou não fica
preso. Onde está a igualdade que a Constituição garante? Acho
que os direitos têm que ser iguais. Então, vamos lutar por isso.
A luta da mulher continua. Sou mulher e posso falar da minha luta. Tenho 44 anos e, aos 43 anos, apanhei da Polícia. Tomei o maior pau da Polícia porque eu estava numa manifestação
pacífica, querendo o direito de continuar trabalhando. Aqui diz
que a gente é livre, sabe? É uma luta sem arma. Apanhei, mas
continuo. Ainda acredito no Brasil.
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A SRA. PRESIDENTA (Deputada Luiza Erundina) – Obrigada,
companheira.
Com a palavra o Deputado Paulo Rubem Santiago, do Partido
Democrático Trabalhista (PDT) de Pernambuco.
O SR. DEPUTADO PAULO RUBEM SANTIAGO – Boa tarde,
companheiros e companheiras.
Saúdo os integrantes da Mesa, na pessoa da Deputada Luiza
Erundina, os companheiros e companheiras que já se manifestaram, os Deputados presentes — Chico Alencar, Pedro Wilson,
Adão Pretto, que preside a Comissão de Legislação Participativa —,
o meu conterrâneo de Pernambuco que está aqui em Brasília, lá de
Palmares, terra de Hermilo Borba Filho. Enfim, saúdo a todos.
Quero fazer um breve registro. Também se realizou ontem e
hoje aqui outro seminário sobre os vinte anos da Constituição,
mas com enfoque no tema segurança pública. A festa da Constituinte teria sido planejada para que muitos poucos dela participassem e decidissem os destinos do País, mas o que observamos
é que foi chegando mais gente. Foi chegando mais gente, foi
chegando mais gente, uns de um jeito, outros de outro — com
uma cara, um gênero, uma demanda, uma necessidade —, e essas pessoas foram jogando dentro dessa festa como queriam que
a festa fosse. Não conseguimos que todos participassem da festa,
mas conseguimos que algumas coisas fossem registradas.
Outros poucos, de forma muito silenciosa, sem nenhum alarde, nenhuma manifestação, nenhuma faixa, conseguiram inserir
na Constituição de 1988 uma coisa miudinha, muito inexpressiva do ponto de vista dos títulos, dos capítulos da Constituição,
como no filme O ovo da serpente, que retrata as fases que antecederam ao surgimento do nazismo. Esse ovo da serpente hoje se
tornou um serpentário. As nossas principais reivindicações, as
nossas principais questões têm sido submetidas a outra lógica
que não a da defesa da vida.
Essa lógica foi muito bem descrita num trabalho publicado há dois anos, coordenado pelo conterrâneo pernambucano,
mas paulista há muitos anos, por opção, na Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), Prof. Ricardo Carneiro, chamado Supremacia do mercado.
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Na semana passada, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada
publicou o resultado do exame feito nas contas do Tesouro Nacional. De 2000 a 2007, o País pagou 1 trilhão, 267 bilhões e 900 milhões só de juros da dívida pública, e aplicaram‑se 310 bilhões em
saúde, 149 bilhões em educação e 93 bilhões em investimentos.
Há poucos minutos, registrei no plenário da Câmara e, um
pouco antes, no Senado algumas das nossas indignações, por
exemplo, com os vetos que foram assinados pelo Presidente Lula
à aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Um dos vetos
tem muito a ver com as comemorações desses dezesseis dias de
atitudes no combate à violência contra a mulher, com os dois
anos de comemoração da edição da Lei Maria da Penha.
Nós aprovamos na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) que
os recursos para o programa de enfrentamento e combate à violência contra a mulher não seriam contingenciados — eu me refiro
aqui a uma fantástica soma de quase 29 milhões de reais. E o Presidente da República vetou essa decisão do Congresso Nacional,
como foram dispensadas também as responsabilidades quanto à
publicação dos relatórios da execução das metas sociais contidas
na Lei de Diretrizes Orçamentárias.
Para as metas macroeconômicas, da política monetária, da
política fiscal, da política de crédito, do câmbio, do resultado do
Banco Central, do resultado do Tesouro Nacional, não há acordo.
Têm que vir aqui o Presidente do Banco Central, o Secretário do
Tesouro, três vezes por ano, apresentar o resultado de todas essas
metas. A apresentação dos relatórios de execução das metas sociais
foi negada na publicação da Lei de Diretrizes Orçamentárias.
Quero compartilhar uma ponderação. Na semana passada,
um grupo de oito Deputados desta Casa havíamos pensado em
nos encontrar, à noite — aqui estamos três desses Deputados, eu,
a Deputada Luiza Erundina e o Deputado Chico Alencar —, para
conversar entre nós. Não temos mais os trinta anos da Natália, já
temos alguns anos a mais. E só conseguimos, por várias razões,
conversar cinco Deputados: eu, Chico Alencar, Ivan Valente, Biscaia e Nazareno Fonteles, que foi Secretário de Saúde do Piauí.
Recuperamos também, não especificamente parte dessa questão
da Constituinte, um pouco das nossas origens: quem veio do
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movimento de igreja, quem veio do movimento sindical, dos
movimentos populares, da luta dos educadores, quem veio das
Comunidades Eclesiais de Base. E hoje o que observamos? Nesses
vinte anos da Constituição, algo mudou abruptamente, mudou
consideravelmente: a ordem econômico-financeira mundial.
Vimos, numa exposição feita por Irma Passoni, o registro de
que a dívida externa era cotada, parece‑me, em 130 bilhões de dólares. O grande mote dos setores populares era o não‑pagamento
da dívida externa. Por isso, a dívida externa foi internalizada,
tornou‑se dívida pública interna, e hoje nós estamos submetendo toda a lógica das conquistas sociais às metas de superávit primário, às metas da hegemonia do mercado.
Estamos na iminência de sair dessa crise financeira internacional reforçando a hegemonia do sistema financeiro e do capital industrial no País. Esses setores são muito malandros, como
aquele bandido miúdo que vai assaltar a casa de uma pessoa pobre, mas não dá para sair pela porta da frente, nem pela porta dos
fundos, e ele sai pelo telhado. Este é o grande risco: sairmos dessa
crise com as elites saindo por cima, os grandes bancos comprando os pequenos bancos, as montadoras que remetem lucros para
o estrangeiro sendo financiadas pelo próprio Governo Federal, e
daqui a um ano, daqui a dois anos, é como se não tivesse havido
crise alguma, e nós torramos boa parte das reservas cambiais,
compradas a peso de ouro, com os títulos da dívida pública, e
vamos sacrificando mais e mais as nossas conquistas.
Eu quero, portanto, compartilhar essa preocupação, até para
que, daqui a vinte anos, não venhamos a refletir que quarenta
anos depois da Constituição de 1988 nós escrevemos uma Constituição cheia de direitos sociais, mas na ordem econômica — está
lá no art. 166, § 3º, inciso II, alínea b —, o Congresso não pode
mexer nos recursos que vêm no Orçamento para pagar serviços
da dívida pública. Isso virou matéria constitucional. Ou seja, os
interesses de uma parte minoritária da sociedade brasileira e do
capital financeiro internacional viraram matéria constitucional
no Brasil. E é isso que vem submetendo as políticas públicas ao
contingenciamento, à escassez de recursos, à falta de perspectiva
de políticas muito importantes que votamos aqui.
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Fala-se da Lei Maria da Penha. Eu somaria às conquistas e possibilidades da Lei Maria da Penha a nova Lei Nacional de Saneamento, a Lei da Habitação de Interesse Social, a execução efetiva
do Estatuto da Cidade, a Lei do FUNDEB. Estamos aqui agora discutindo o cumprimento da lei do piso salarial dos profissionais
da educação, os vinte anos do SUS, os dezoito anos do Estatuto
da Criança e do Adolescente, mas, em termos de concretude,
isso tudo tem ficado pelo meio do caminho, porque nesses vinte
anos consolidou-se no País a hegemonia do mercado financeiro
em cima das contas públicas.
Esse é um grande debate que precisamos fazer avançar, para
que se saia da ditadura do pensamento único, que impede a sociedade e os representantes da sociedade no Congresso, que têm
o compromisso de discutir outras alternativas, de, nos próximos
vinte anos, consolidar materialmente os avanços sociais inscritos, em tese, na Constituição de 1988.
Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTA (Deputada Luiza Erundina) – Muito obrigada, Deputado.
Após a manifestação do Deputado Chico Alencar, terminará a
participação do Plenário, e a palavra voltará à Mesa.
Com a palavra o Deputado Chico Alencar.
O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – Se eu for ao púlpito,
vão dizer: Viu a diferença do Deputado para o povo!
Quero apresentar à Mesa, que é riquíssima — cada um tem
uma história de vida e de luta muito vivificante —, duas questões. Primeira, a epígrafe que a Irma colocou na apresentação
dela. Vou ousar contestar o mestre José Saramago. Fiquei pensando nisso. Já tinha ouvido isso em algum lugar, mas estava esquecido, até porque não gostei muito. O que não gostamos nós
esquecemos, é um mecanismo de defesa. Diz ele: “O que transforma o mundo é a necessidade e não a utopia”. É o velho comunista
dando força à base material da sociedade para a constituição da
consciência. Aprendi isso, quando muitos aqui nem eram nascidos, naqueles manuais de Plekhanov.
A indagação que se faz no século XXI, com todas as mudanças
que ocorreram e em que esse nosso livrinho fantástico mexeu
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muito pouco: quem hoje na sociedade do consumo contínuo,
com todos esses elementos do predomínio do mercado total
e da ideologia do consumo contínuo, da “shoppingterização”
da cultura, do “compro, logo existo”, produz as necessidades?
Vivemos um capitalismo de novo tipo. Não é só o capitalismo
na sua etapa financeirizada, que está aí se derretendo, o que não
significa que o sistema vai acabar. É o capitalismo que produz
uma nova cultura, em que a publicidade tem um peso fantástico. De cada cinco dólares investidos — trata‑se de investimento,
não de especulação financeira — na produção dita de bens, um
vai para a publicidade, para a formação do imaginário social.
Será que isso não explicaria hoje a dificuldade que os lutadores
sociais e os movimentos todos, tão bem representados ali na
Mesa, encontram?
Há expressão disso aqui no Parlamento. Por que nós, que
pretendemos ser representação desses movimentos, somos tão
poucos aqui?
Será que isso tudo não se explica por essa nova etapa do capitalismo, da publicidade e da criação de um universo extremamente
artificial de necessidades, que, ao mesmo tempo, são reais?
Hoje, às 20h30min, 100 milhões de brasileiros vão assistir à
novela A Favorita, não é isso? Essa está bombando. Eu ontem
— vou dedurar logo — dei uma saidinha daquela sessão interminável, cansativa e improdutiva da Câmara e fui tomar um café.
Aí, resolvi ir à sala de trás. Eu não fui assistir à novela porque não
tenho esse costume, sou meio retrógrado. Eu contei, havia sete
Deputados e Deputadas assistindo à novela. Não estou fazendo
uma condenação, porque a sessão é bem menos interessante,
agora, isso tem um poder, isso tem uma força. Essa é a primeira
questão.
A famosa democratização dos meios de comunicação. Será
que isso é uma falácia, uma impossibilidade?
Hoje de manhã, houve audiência pública na Comissão de
Ciência e Tecnologia — a Deputada Luiza Erundina até me convidou a participar, mas não pude ir — sobre isso. Seria interessante ver como anda isso. Eu acho que essa é uma luta que não
avançou. Já o monopólio, a indução aumentou.
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Vamos à segunda questão. Dizem: “Poxa, mas a Câmara dos
Deputados não representa!” A companheira até se emocionou.
É bacana ver esses sentimentos derramados das pessoas, que raramente ecoam aqui na nossa vida parlamentar engravatada,
formal, banal, hipócrita, cínica. Mas os interesses da classe dominante estão predominando.
Quem nos traz aqui é esse mesmo povo sofredor que tentamos representar, que luta, que está batalhando aqui e ali. É o
povo do Nailton, guardadas as dificuldades do povo indígena até
de se inserir no sistema político. E aí? E a democracia política?
Ontem, houve reunião com o Presidente da República — li
nos jornais, deu na televisão —, com mais de seiscentos líderes
populares, entre os quais Paulo Pereira, da Força Sindical. E aqui
aparecem as falcatruas, das quais ele é acusado injustamente. Eu
estava nessa reunião. Coisa cabeluda!
Falou-se na reforma política? Por que os nossos movimentos
sociais, para falar da parcela mais avançada, não colocam na centralidade das suas lutas a reforma política? Porque isso não está
no âmbito das suas necessidades? É algo do plano da utopia?
Por fim, aqui e ali, na concepção arquitetônica dos socialistas
Niemeyer e Lúcio Costa... Com este eu tive o prazer de conviver.
Era irmão da minha madrinha e me carregou no colo. Eles tinham uma concepção bonita, de se pensar nas superquadras.
Brasília, olhando só o Plano Piloto, é uma cidade com uma arquitetura socializante. A Praça dos Três Poderes tem no seu centro a
representação do povo. A Câmara tem uma cuia côncava para recolher as demandas populares. Olhem que arquitetura bonita! Sepulcro caiado: por fora, bonitinho, todo branco; por dentro, podridão.
Ora, vou passar à pergunta. Hoje de manhã se falou corretamente. Estou aprendendo muito neste seminário. Aqui estão declarações belíssimas e fundamentais de direitos. Só que o passo
adiante para a fruição desses direitos é o poder.
Eu chorei em dezembro de 2002 com a nossa vitória. Digo de
novo — o PSOL já sabe; não vou ser processado por isso — que,
no segundo turno, contra o Alckmin, já vacinado e já pertencendo ao PSOL, votei no Lula novamente. De alguma maneira, acho
que tem diferença de qualidade, aqui e ali, não no essencial, deste Governo da era Lula para a era tucana.
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Então, vamos considerar. Ocupamos um pouquinho dos espaços de poder: a CONTAG, a CUT. Será que isso não nos domesticou, nos amesquinhou, nos oficializou, nos inibiu? Que diabo
é isso de, por fim, ter poder e esse poder nos apequenar e não nos
emancipar e avançar? Por fim, minha avó sempre dizia: “Macaco,
olha o teu rabo”. Vivo olhando-o.
Sei do empenho do Presidente Adão Pretto — temos Presidente bom também — e da equipe da Comissão de Legislação
Participativa, que é a menos disputada pelos Deputados, não só
porque não tem orçamento, mas também porque não toca em
questões que envolvam o poder dissonante do dinheiro diretamente. Nas Comissões de Constituição e Justiça e de Cidadania e
de Finanças e Tributação, o pessoal sai até no tapa. Existem altas
negociações. Esta Comissão fica vazia.
Muito bem. Este seminário foi amplamente divulgado nas
universidades, em ONGs, em movimentos. Mais de trezentas
pessoas se inscreveram. Nós não somos cem aqui. O que está
acontecendo? Que necessidade é essa que acaba matando a nossa utopia? Se temos uma necessidade artificializada e não temos
utopia, nada muda. Mas, apesar dessas indagações, estou aqui
porque tenho esperança.
A SRA. PRESIDENTA (Deputada Luiza Erundina) – Obrigada,
Deputado Chico Alencar.
Concedo a palavra ao Deputado Adão Pretto, nosso Presidente.
O SR. DEPUTADO ADÃO PRETTO – Prezada companheira,
Deputada Luiza Erundina, eu não ia falar, pois já me pronunciei
hoje pela manhã, mas o Deputado Chico me provocou, dizendo
que não gosta de novelas. E eu gosto.
O SR. DEPUTADO ADÃO PRETTO – Mas eu vejo novela de vez
em quando, Deputado Chico, não porque goste, mas para ver
por que o povo gosta.
Eu quero dar um testemunho sobre isso. Muitas pessoas falaram hoje pela manhã, inclusive membros da Mesa. O debate foi
excelente, foi riquíssimo, assim como o de ontem. É lamentável
que o plenário não esteja cheio, porque esta reunião é uma aula
de cidadania, uma aula de política que aqueles que não vieram
estão perdendo. Parabéns aos presentes.
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A grande maioria falou sobre os Deputados e Senadores conservadores que existem. E nós dissemos hoje pela manhã que, se
fizéssemos uma nova Constituição, ela seria pior do que a atual,
que completa vinte anos.
Há nesta Casa 513 Deputados. Realmente, a grande maioria
é conservadora e picareta. Eu disse à minha esposa que às vezes
tenho vergonha de sair às ruas, porque a imprensa coloca todo
mundo no mesmo saco. Basta ser político para não prestar. Realmente há políticos que não prestam em todos os partidos, inclusive no nosso. Mas a imprensa coloca todos juntos. Se é político,
não presta. E o povo vai tomando raiva de política.
Quero falar da novela A Favorita. Eu a assisto de vez em quando, até porque não tenho tempo. Há nessa novela um cidadão
picareta, trambiqueiro, traficante, que é Deputado. Os que a assistem acabam pensando que todos os políticos são assim. Quando chega a hora da eleição, o povo resolve votar em quem dá a
ele alguma coisa e elege essa maioria que aí está. Esse pessoal que
não presta não caiu do céu nem saiu do inferno. Essas pessoas
estão aí porque o povo votou nelas.
Para finalizar, quero dizer que a fala do nosso companheiro
índio foi emocionante. Ontem à noite eu usei a tribuna para
falar sobre esse assunto.
Talvez os senhores tenham acompanhado o que aconteceu
esta semana no Estado do Pará. O IBAMA prendeu doze caminhões carregados de madeira nobre, roubada de uma área indígena. Prendeu a madeira, prendeu os caminhões. E o que aconteceu? Os fazendeiros, os madeireiros puseram fogo nos carros
do IBAMA, queimaram documentos e levaram embora os caminhões carregados de madeira.
Eu disse ontem da tribuna que, se quem tivesse feito isso
fosse os sem-terra, ou os índios, ou os participantes de qualquer
movimento, certamente haveria fila nos microfones da Câmara
dos Deputados para denunciar a barbaridade que aconteceu.
Como foram os madeireiros e a burguesia, poucas pessoas se
manifestaram.
Então, companheiros e companheiras, só teremos vitória
com a nossa organização. A mudança não partirá desta Casa.
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É preciso eleger pessoas sérias e honestas. As pessoas eleitas podem ajudar-nos a avançar ou atrapalhar a nossa luta.
Nós temos de nos organizar e lutar para transformar a sociedade. A política é uma ferramenta que existe para ajudar-nos
nessa luta ou para nos prejudicar.
É preciso assistir a debates como este para que possamos aprender e ter cada vez mais vontade de mudar o Brasil.
Isso depende de cada um de nós.
A SRA. PRESIDENTA (Deputada Luiza Erundina) – Muito bem,
Presidente.
Acho que não há mais inscritos. Voltaremos a palavra, então,
aos integrantes da Mesa, invertendo a ordem das falas, começando pela companheira Irma Passoni. Peço a cada um que se atenha ao prazo de cinco minutos, no máximo, para concluirmos
os trabalhos no horário previsto.
A SRA. IRMA PASSONI – Eu quero agradecer a esta Comissão
o convite para participar deste seminário e prestar duas homenagens. Dizem que nós fazemos encontros para prestar homenagens. Eu acho que temos de reconhecer cidadãs e cidadãos que,
depois de se passarem vinte anos, trinta anos, estão aqui presentes. Luiza Erundina é um desses exemplos. Então, na pessoa de
Luiza Erundina, quero homenagear os Parlamentares que fazem
esse trabalho permanentemente. Agradeço também à Sonia Hipólito, que ajudou a organizar este trabalho. Ela também sempre
foi militante nesse processo.
Gostaria de registrar a minha solidariedade não só aos povos indígenas, mas também à comunidade de Santa Catarina,
àqueles que perderam tudo que tinham. Alguns perderam a família inteira.
Nem sempre conseguimos usar a terra brasileira da forma correta. E depois nós sofremos as revanches da própria natureza.
Agradeço-lhes o convite para participar desta reunião. É graças à teimosia e à permanência de pessoas nesta vida que o processo continua. Nós somos limitados. Fazemos a nossa parte, e a
juventude que vem depois de nós continua o trabalho. Vai fazêlo de forma diferente, mais ampla, nova. Acho que já estamos na
idade de dizer que fizemos o que pudemos, acertamos em muitas
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coisas, ainda continuamos lutando teimosamente, e temos fé na
vida, fé no processo participativo.
Então, espero que este Parlamento continue vivo, não morra
e não seja dominado por aqueles que não querem mudanças.
Devemos valorizar os Parlamentares que atuam de fato, que estão sintonizados com as necessidades, com as utopias e com as
ações da sociedade brasileira.
A SRA. PRESIDENTA (Deputada Luiza Erundina) – Muito obrigada, Sra. Irma Passoni, pelo seu estímulo, pela sua visão otimista, o que certamente é muito importante para cada um de nós.
Concedo a palavra ao Sr. Nailton.
O SR. NAILTON MUNIZ PATAXÓ – Quando a gente estava mobilizado... O tempo de vinte minutos às vezes é pouco
para a gente contar uma história muito comprida do passado.
Nós, índios, depois de concedidos os direitos dos índios na Constituinte, nos mobilizamos novamente, escrevemos uma proposta
de um novo Estatuto do Índio. Os índios fizeram a sua proposta,
o Núcleo de Direitos Indígenas (NDI) fez a proposta dele e o Governo fez a proposta dele.
O Conselho Indigenista Missionário tinha também o direito
de fazer a sua proposta, mas eles gostaram da que os índios apresentaram e resolveram assessorá-la e apoiá-la. Depois, a proposta
dos índios não valeu nada para o Governo e ficou sendo discutida a proposta do Governo.
Às vezes a gente discute muito dentro das áreas o seguinte: se
a Constituição reconhece a nossa organização social, os nossos
costumes, a nossa língua, a nossa crença, a nossa tradição, nós
achávamos que eles iriam, baseados nesses direitos, ouvir a nossa
voz, respeitar o nosso desejo.
Chega de ouvir os outros dizerem o que é bom para nós. O que
queremos é que esse povo respeite o que nós achamos que é bom
para nós. Eles não têm de decidir o que é bom para nós. Já é muito
importante eles respeitarem o que achamos que é bom para nós.
O novo Estatuto está há mais de vinte anos tramitando no
Congresso Nacional e até hoje não foi concluído, até hoje não
ficou pronto, porque há interesses quanto à revisão constitucional para botarem o que bem entendem.
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A discussão sobre o novo Estatuto do Índio está tendo pouca
participação, não está sendo bem participativa pelas comunidades. Então, a gente acha que é uma coisa tão importante que eles
deveriam respeitar. Deveriam realizar uma conferência indígena
para discutir o problema do novo Estatuto, com participação das
lideranças de base, porque as lideranças de base é que conhecem
a problemática indígena, a situação da vida de cada um dentro
das suas comunidades. Eles é que iam trazer a informação, o desejo da sua comunidade de participação no novo Estatuto. Eu
creio que por aí haverá uma resposta bem mais avançada.
Eu não sei quem nos representa na Comissão Nacional de Política Indígenista (CNPI) hoje. São muitas lideranças do Norte e
do Sul. São lideranças jovens, que não discutiram a Constituição
nem participaram da nova proposta do Estatuto do Índio e estão
voando nesse assunto. Por não terem resposta, ficam perdidas e
acabam aceitando tudo que o Governo quer. Se o novo Estatuto
do Índio for baseado no pensamento do Governo, muita coisa
vai prejudicar as comunidades indígenas. Até os Deputados que
são a favor da nossa luta, que nos apoiam e que estão preocupados com essa situação vão ficar desinformados da situação concreta das bases e vão acabar não podendo fazer muita coisa que
corresponda aos anseios das comunidades.
Há muitas coisas que revoltam os índios, que os contrariam,
como o companheiro disse. Existe falta de respeito com as lideranças tradicionais, que realmente são verdadeiros porta-vozes
de suas comunidades.
Na nossa área existem mulheres na liderança, mulheres caciques. Para nós, se tem competência, se é capaz... Nós não temos essa discriminação. Até mesmo porque para nós a mulher
é considerada uma das coisas mais importantes da nossa vida.
Ela é a geradora de vida. Alguém morre na guerra, é morta ali,
mas amanhã está nascendo outra pessoa. Tudo isso em função
da mulher. A gente tem aquela consideração com a mulher. Para
nós, se a inteligência da mulher fosse usada muito antes, muito
tempo atrás, hoje talvez não estivéssemos atravessando esta fase
difícil. Para nós, a inteligência do homem vem da mulher.
Muito obrigado.
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A SRA. PRESIDENTA (Deputada Luiza Erundina) – Obrigada,
Nailton Pataxó.
Com a palavra a Sra. Schuma Schumaher.
A SRA. SCHUMA SCHUMAHER – Quero me somar à homenagem da Deputada Irma Passoni à Deputada Luiza Erundina, que é
uma referência para nós, feministas, para todas nós que acompanhamos sua trajetória política de coerência, de ética, de compromisso com a agenda dos movimentos sociais de maneira geral.
Está aí, Nailton, uma possibilidade de candidatura em nível
nacional.
Quero dizer rapidamente ao companheiro da CONTAG que
eu acho que a Natália e a Cida, quando se manifestaram no plenário, mostraram um pouco as nossas frustrações enquanto mulheres, enquanto movimentos feministas, nesses vinte anos da
Constituinte.
Quero lembrar uma questão que tem tomado o nosso tempo,
que tem sugado a nossa energia, sobre o direito ao aborto ou a
descriminalização do aborto. Outras pessoas achavam que deveria constar sim e ser criminalizado no texto constitucional. Conseguimos impedir isso. Mas, nesses vinte anos, isso é recorrente,
ocorre cada vez mais. Parece que se amplia a correlação de forças
desta Casa na apresentação de propostas que vêm criminalizar
as mulheres, de propostas que vêm pensar no vale-estupro, que
vêm criar o Dia no Nascituro, uma série de mecanismos no intuito de impedir o direito de escolha das pessoas.
Quando nós defendemos a descriminalização do aborto, estamos falando do direito de as pessoas escolherem, inclusive
de serem bastante contra, de nunca o praticarem, mas não
imporem a sua fé, a sua posição pessoal, individual a todas as
outras pessoas.
Eu me lembro de uma história. Alguns anos atrás, eu estava
num avião, indo para Pernambuco, sentada ao lado de um Deputado Federal pernambucano. Na viagem, conversa vai, conversa
vem, ele começou a contar... Obviamente, ele não me conhecia,
não sabia nada a meu respeito. Eu também não me apresentei
de propósito, mas eu o conhecia perfeitamente. E chegamos na
conversa sobre as mulheres do Congresso Nacional. Ele defendia
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a candidatura de Martha Suplicy como Presidenta desta Casa.
Disse-me: “Eu gosto da Martha, vou votar nela, mas temos umas
questões polêmicas entre nós, sobre o aborto. Mas eu não posso...
Todo ano eu tenho de reapresentar um projeto contrário a esse direito
das mulheres. Isso garante a minha vitória eleitoral em Pernambuco,
porque na porta das igrejas do meu Estado está pregada a lista dos
Deputados que defendem a vida o tempo inteiro, como eu. Então, o
tempo inteiro, eu tenho de apresentar esse projeto para garantir a minha vitória eleitoral”.
Cito esse exemplo para dizer que, cada vez mais, eu tenho a
sensação — e também quem está aqui o tempo inteiro, acompanhando o debate — de que muito do tempo do movimento
de mulheres, do movimento feminista deste País tem sido gasto
no sentido de impedir um retrocesso ainda maior, de impedir
que essas 1.500 mulheres em Mato Groso (e agora há a ameaça de mais 10 mil mulheres) sejam criminalizadas por uma
manifestação hipócrita, que na verdade tem cunho muitíssimo
eleitoreiro.
Acho que há muitas questões para pensarmos. As pessoas se
manifestaram aqui de maneira muito emocionada, inclusive fazendo voto da sua crença, da sua esperança neste País. Mas eu
acho, Deputado Chico Alencar, que V.Exa. tem toda razão do
mundo. Nós temos de nos juntar e, de maneira ferrenha, criar
uma força, uma onda, uma ola neste País para que a reforma política — o sistema eleitoral, o sistema político — seja aprovada,
de maneira que possamos renovar a distribuição do poder neste
País, especialmente no Legislativo, e mesmo no Executivo.
Eu, por exemplo, sou contra o voto obrigatório. E muita gente
dos movimentos sociais também é contra. Defendemos a questão do financiamento público, a questão das listas partidárias,
obviamente, incluindo uma ordem preestabelecida, que vá beneficiar segmentos não contemplados ao longo da história política, ações afirmativas.
Se nós conseguíssemos nos juntar, se nós conseguíssemos juntar a liderança da Deputada Erundina, obviamente, com outros
Parlamentares da Casa, com o movimento de mulheres, com a
própria ABONG, que tem investido no sentido de que façamos
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valer isso... São vinte anos. Temos aí a reforma do Estado, a reforma política, a reforma fiscal, a reforma urbana. Não é possível!
Depois de vinte anos, a sensação que se tem é que esta Casa cumpre apenas uma agenda do Executivo ou passa o tempo inteiro
tentando perturbar pequeníssimos avanços que alguns segmentos da sociedade tiveram no processo constituinte.
Obrigada.
A SRA. PRESIDENTA (Deputada Luiza Erundina) – Obrigada,
Schuma Schumaher, pela sua manifestação de confiança e de
apoio. É estímulo para me manter fiel a esses compromissos, que
são a razão de ser da minha vida.
Passo a palavra imediatamente ao companheiro Chico.
O SR. FRANCISCO WHITAKER – Muito obrigado, Deputada
Luiza Erundina.
Refiro-me primeiramente ao que disse o companheiro: “Que
frustrações?”
Na verdade vivemos nos frustrando, porque gostaríamos de ir
muito mais longe do que vamos. Só conseguimos a metade do
que queremos. Mas, pronto, conseguimos. Era aquela a força que
tínhamos. Na relação de forças, era o possível. E não devemos,
por causa disso, abandonar a luta.
Por exemplo, o que eu adoraria ter visto na Constituinte,
aquilo pelo qual eu me empenhei, era um plebiscito e um referendo efetivos e também a inscrição “o poder pertence ao povo”,
em vez de “o poder emana do povo”. Mas perdemos. Pronto.
Sigamos adiante.
E agora eu volto à questão da moça que está ali, de trinta anos.
Que maravilha! Ela disse que não sabe se vai ter tanta paciência.
Não tem remédio, é preciso ter paciência. E eu lhe digo isso do
alto dos meus 77 anos. Se você não tiver paciência, está frita.
Nós, que somos velhinhos, pegamos umas coisas para nos pendurar. Eu, por exemplo, pego uma frase do Gandhi. Ele diz que o
objetivo é o caminho. Isto é, o fato de se estar brigando por um
objetivo em si mesmo já é fazer o novo no mundo. Então eu digo
que, com paciência — o objetivo é o caminho —, vamos avançando. Caminhando se faz o caminho, já dizia um poeta espanhol.
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Quero também aproveitar a questão que o nosso amigo Chico
levantou sobre a reforma política. Ele sabe que essa é uma das
teses em que estamos todos empenhados. Aproveito para fazer
minha homenagem à nossa cara companheira Luiza Erundina.
V.Exa. sabe — já disse que não sou tão jovenzinho — que eu
me elegi Vereador pela primeira vez já por volta dos 58 anos,
eu acho. Aprendi bastante na Câmara dos Deputados! Eu tinha
um conhecimento absolutamente teórico do que era o funcionamento do Legislativo e do Executivo. Quando entrei na Câmara,
levei o maior susto, e só então vi como é que funcionava de verdade aquilo ali. Nesse caminho eu aprendi uma coisa essencial
sobre a relação entre Legislativo e Executivo, que está no Brasil
absolutamente desvirtuada.
O companheiro fala de picaretas. Aliás, o Presidente falou nisso há muito tempo. Ele quase foi processado, porque disse que
era preciso tirar trezentos picaretas aqui da Casa, não todos. Não
sei se depois ele chegou a dizer “esqueçam o que eu disse”. Mas o
fato concreto é que a Luiza, em seu mandato, do qual tive a honra de participar como Líder do Governo na Câmara, não se dobrou à picaretagem. Durante todo o seu mandato, ela governou
com minoria. E com minoria ela discutia na Câmara o conteúdo
dos projetos e não a negociação — quem vem para o meu lado
etc. — para criar a chamada governabilidade.
Quero fazer esta homenagem à Luiza. S.Exa. está entre os poucos políticos que eu conheço que levou até o fim, no seu próprio
mandato, o desejo de que a relação do Executivo com o Legislativo seja diferente da tradição política brasileira.
E eu diria então que um ponto essencial, talvez, da nossa reforma política seja descobrir que mecanismos introduzir para
evitar que o Executivo compre o Legislativo, como tem ocorrido. Talvez isso solucione até mesmo problemas como o de listas,
problemas da posição individual de cada candidato para poder
brigar pelo seu voto. Ora, o partido tem de brigar pelo voto dos
seus candidatos, numa lista única, numa lista geral.
Há milhões de coisas a fazer: acabar com emenda, com contingenciamento. A pessoa faz a emenda, e depois o Governo é
que manda na emenda dele, contingencia. Há milhares de pequenas coisas, mas todas elas relacionadas.
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Nós, que brigamos pela reforma política, temos um livro sobre
isso, com 345 coisas que devem ser mudadas. Talvez devêssemos
usar esse livro e nos concentrar naquilo que é estratégico, naquilo que, do ponto de vista da educação política do povo, mudaria
o entendimento do que é o Legislativo. É preciso mudar.
Eu lhes trago um testemunho específico. Estou participando
de uma segunda campanha de iniciativa popular. A primeira foi
em torno desse problema de compra de votos, que é um desastre
no Brasil. Estamos conseguindo. Como eu disse antes, seiscentos
já foram cassados graças a isso. Ainda estamos longe de conseguir acabar com essa prática de se aproveitar da miséria popular
para se eleger, não é verdade? Mas estamos avançando.
Então, estamos lançando uma segunda iniciativa: só pode ser
candidato quem não está condenado pela Justiça. Somos radicais:
primeira instância. Não, não, podemos depois, aqui no Congresso, discutir mais, se tem de ser segunda instância, ou colegiado,
melhorar; mas o que é que nós queremos evitar? É que bandido
possa resguardar-se na Câmara, com mandato de Deputado, para
poder dispor do foro privilegiado. Detalhe: nossa Justiça funciona tão bem que o cara entra e empurra com a barriga até o fim da
vida a decisão final do Supremo, que vai dizer se ele era culpado
ou não. É por essa mudança que estamos batalhando.
Agora, meu testemunho, o que eu queria dizer é o seguinte:
eu também, como todos os outros companheiros que estão nessa campanha, vou colher assinatura na rua. Nós fazemos milhares de banquinhas, não é? Eu de vez em quando me meto numa
banquinha dessas, e é inacreditável o descrédito dos políticos. É
inacreditável! Por força daquilo que você disse; não é só pelo que
os políticos fazem ou não fazem. Os meios de comunicação de
massa, a mídia, a novela impingem — é impressionante — a xingação de políticos que nós ouvimos quando pedimos assinaturas.
“Ah! Isto aqui? Assino já, porque não quero mais ver tanto ladrão lá
em cima”. É essa a imagem. Então, na verdade, tudo isso tem de ser
revisto, consertado. A população tem de entender que não são todos ladrões. E, nesse processo, a única maneira não é dizer: tem-se
de entender que não são todos. A única maneira é renovar objetivamente a qualidade dos nossos representantes, e esse é um longo
processo por que temos de brigar, e eu diria até que é urgente.

129
Comissão de Legislação Participativa

ação parlamentar

Uma última observação — só para não me demorar demais
também — tem relação com que nosso companheiro Paulo
Rubem disse, e eu disse também aqui, no início da minha fala.
Não sei se ele já estava aqui. Eu disse que nosso drama no Brasil
é esta, digamos assim, esquizofrenia: luta por direitos e modelo
econômico noutra lógica, com outro tipo de objetivo.
Eu diria que não podemos perder a esperança. Esta crise que
o mundo está vivendo está mostrando que o tal do mercado não
resolve as coisas no plano financeiro. No plano climático e ambiental isso também está ficando cada vez mais claro no mundo
inteiro. Eu queria dizer o seguinte: eu suponho, eu espero, eu
convido todos vocês para participarem diretamente, lá, ou indiretamente — porque vai haver mecanismos para isso —, do Fórum
Social Mundial que vai acontecer este ano lá em Belém, que se situa exatamente numa região do mundo em que aterrissam todos
esses problemas, de todo tipo, e um dos principais que aterrissam
lá é a ganância, a ganância por dinheiro. O desmatamento da
Amazônia é feito por vários motivos, mas principalmente por ganância, e infelizmente, como a cultura é essa, pela ganância dos
grandes e dos pequenos. Ou seja, é preciso tirar da floresta, no
mais curto prazo possível, todo o dinheiro que se possa.
Então, lá na Amazônia esse tipo de coisa, a chamada problemática mundial da crise moral e política, vai expressar-se muito claramente. Eu gostaria de contar com vocês lá, participando
desse processo. O Fórum Social Mundial recupera — aliás, Saramago citou essa frase no Fórum de 2005, e, assim como você não
gostou, houve um montão de gente que também não gostou.
É que o Fórum é baseado numa utopia: um outro mundo é possível. Um mundo diferente deste em que estamos aqui é possível.
Essa não é uma necessidade básica, material, minha; é uma necessidade de consciência, ou uma fé em que outros seres humanos podem viver melhor, pode haver justiça. Então, nessa linha,
o Fórum é o lançamento de uma mensagem de esperança.
E eu digo a vocês que é muito impressionante, para nós que
estamos acompanhando o que está acontecendo na preparação
desse Fórum, tomarmos consciência da quantidade de gente que
no mundo inteiro acredita nessa utopia, e que, principalmente,
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já está fazendo no caminho um mundo novo. Inclusive vai haver nesse Fórum, por exemplo — só para explorar essa problemática científica que vocês levantaram aqui —, pela primeira
vez no Fórum, que é sempre precedido de uma série de fóruns
específicos, vai haver um fórum sobre ciência e democracia, que
vai reunir cientistas do mundo todo para brigar pela recolocação
do conhecimento, da tecnologia, da ciência a serviço do ser humano, e não a serviço do lucro.
Então, são coisas muito bonitas que estão acontecendo, que
me dão vontade de viver muitos mais anos, não para ver tudo
isso completo, mas para participar desse processo de criação.
Sejam todos bem-vindos a Belém, e, se não puderem ir, informem-se se não vai acontecer aqui em Brasília alguma atividade
em conexão com Belém. Pela primeira vez um Fórum Social Mundial vai estar conectado com atividades desenvolvidas em outros
lugares por meio de vídeo, de mil recursos. Haverá um ou dois
dias, dependendo de cada cidade, para que as pessoas possam seguir o que está sendo discutido e proposto lá. E quem tiver a oportunidade de ir para lá, ou quem for de lá — havia alguém aqui que
era lá de cima —, por favor, não deixe de participar, porque é de
esperança em esperança que a gente chega aos cem anos.
A SRA. PRESIDENTA (Deputada Luiza Erundina) – Obrigada,
Chico. Muito obrigada, companheiro. Olhe, foi um presente este
encontro aqui hoje, esta Mesa. Cada uma e cada um desses companheiros que se manifestaram aqui falaram não de coisas que
eles estudaram, que leram nos livros, que pensaram. Eles viveram isso! Cada uma e cada um deles viveram cada frase, cada
palavra, cada coisa que disseram aqui hoje. Aí está a força desta
Mesa, deste trabalho, dessa reflexão que fizemos aqui, com o
enriquecimento das observações, das intervenções que vocês fizeram na tarde de hoje.
E só para... eu não poderia deixar de testemunhar que Chico,
na Câmara Municipal de São Paulo, Líder do nosso Governo,
era uma pedra no sapato inclusive dos seus companheiros de
bancada. Eu lembro que uma das brigas que ele travou lá, e que
causou enorme ódio e revolta inclusive de alguns seus companheiros de bancada, foi pelo fato de que ele não aceitava alguns
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mecanismos que se criavam lá dentro para aumentar salário de
Vereador. Eles inventavam situações absolutamente ilegais, ilegítimas, imorais, e ele recusava-se a beneficiar-se dessas melhoras
salariais por conta desses jeitinhos que davam, inclusive com o
apoio e a aceitação de muitos daqueles que deveriam estar junto
com Chico denunciando, rejeitando, e até exigindo da Justiça...
Ele recorreu, parece-me, ao Ministério Público, contra uma medida lá dentro que o beneficiaria, como beneficiou todos os Vereadores. Ele foi o único a recusar-se a beneficiar-se daquela medida, e causou, evidentemente, um mal-estar, um desconforto a
todos aqueles que estavam lá, inclusive aos companheiros dele
de bancada. São episódios desse tipo que mostram o quanto nós
somos privilegiados por estarmos aqui ouvindo esses companheiros e companheiras.
E antes de terminarmos, eu primeiro quero, em nome da Comissão de Legislação Participativa, do nosso Presidente e da equipe que nos ajudou a construir este encontro — Pedro Wilson foi
um dos requerentes da realização deste evento — agradecer aos
senhores a presença. O evento não termina ainda hoje à tarde.
Estou só anunciando que esta é apenas uma Mesa, e o seminário
terá continuidade amanhã, às 9 horas da manhã, com uma outra Mesa, que vai discutir outro tema que está aí no programa,
que é: Ausências e Esquecimentos. Não será neste espaço; será no
Plenário 4 do Anexo 2.
E hoje ainda temos um outro evento, que é um passeio a Ceilândia, que é uma cidade aqui do entorno. A Comissão de Legislação Participativa, em parceria com a Câmara Distrital, programou junto com o SESC do Distrito Federal uma exposição sobre
os vinte anos da Constituição Cidadã, que foi apresentada aqui
na Câmara, vai ser apresentada lá em Ceilândia, e o SESC do Distrito Federal, junto com a CLP, vão oferecer um coquetel depois
da visita àquela exposição. Vai haver condução aqui, um ônibus
que vai levar daqui os participantes deste evento até Ceilândia,
para esse outro evento, e o retorno será entre 21 horas e 21h30,
aqui para a Câmara. Quem quiser poderá ficar em outro local no
percurso dessa viagem, desde que isso seja previamente programado com quem esteja organizando o evento.
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Finalmente, vamos concluir o trabalho desta Mesa. A tarde
de hoje vai ser terminada com a apresentação de um filme de
21 minutos, Mineração e Desenvolvimento em Áreas Indígenas, de
Celso Maldo. Portanto, se puderem aguardar mais 21 minutos...
Até porque ainda não chegamos às 18horas. É o tempo suficiente
para atingir o prazo que estava previsto.
E só mais uma coisa: a Universidade de Brasília (UnB) trouxe
esse jornal para distribuição gratuita. Quem desejar, está aí na
entrada esse jornal Constituição e Democracia, que é um trabalho,
uma edição especial de uma publicação da Universidade de Brasília. A Judite, da UnB, é quem trouxe esse jornal, e está colocando
à disposição de quem desejar uma cópia. Está à disposição, aí.
Então, concluindo minha parte nesta tarde de hoje, quero
agradecer, muito carinhosamente, com muito reconhecimento
e muita gratidão, a vocês que aceitaram o convite da nossa Comissão, e dizer que vocês trouxeram não só uma contribuição
em termos da história, do resgate da memória do que tem sido
a luta dos movimentos sociais, dos movimentos populares na
defesa dos direitos de cidadania de todos os brasileiros e brasileiras, mas, mais do que isso, vocês trouxeram ânimo, vocês
trouxeram alento, vocês trouxeram sonhos, vocês trouxeram
utopias, e sem isso a gente não vive. Sem isso a gente morre.
Sem isso a gente não tem esperança. E eu digo: o desalento, a
desesperança, a meu ver, é o que há de mais conservador e reacionário, porque nos coloca no individual, no particular, no
privado, e isso não tem futuro.
É exatamente a esperança que é a energia que se soma, que se
mobiliza na perspectiva de movimento, de ação de mudança, e
vocês trouxeram-nos isso, com a história, com a memória daquilo que viveram e com o compromisso que anunciaram nas suas
falas, e na beleza da defesa que fizeram de valores e princípios
tão escassos, não só dentro desta Casa. Esta Casa é a expressão,
a meu ver, do que há de muito doente na sociedade brasileira.
Então, a gente tem de continuar acreditando, acreditando na
força do povo, porque — como dizia D. Balduíno, não é? — o
novo é o povo que cria, como já dizia também aí a nossa Constituição, o processo constituinte.
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Então, minha gente, estamos profundamente gratificados por
esta Mesa, e eu mais do que qualquer uma e qualquer um, porque tive o privilégio de coordenar esta Mesa com a presença de
pessoas muito queridas. Eu amo muito cada uma e cada um de
vocês, e é isso que me põe realmente para a frente, vivendo.
Minha idade também, Chico, está bem lá... não é? Mas eu não
envelheço por quê? É o sonho, a utopia, a vontade de mudar o
mundo. Eu sou socialista, e os socialistas não podem pensar apenas em mudar seu país, sua sociedade. Têm de pensar em mudar
o mundo. É isso, a meu ver, que nos mantém jovens, Natália,
apesar dos trancos e barrancos que vivemos, nesta Casa e fora
dela, no momento difícil que vivemos aqui em nosso País.
Muito obrigada a todos.
Vamos agora passar à apresentação do filme.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Adão Pretto) – Companheiros, a Mesa deseja a todos um bom trabalho e cumprimenta os
Deputados Pedro Wilson, Chico Alencar e cada um dos convidados que nos honram com sua participação neste seminário que
começou na quarta-feira e trata da questão da terra, da reforma
agrária, da terra indígena, dos quilombolas. Fui o coordenador
da primeira Mesa. Ontem pela manhã, foi a Deputada Fátima
Bezerra que coordenou os trabalhos, na segunda Mesa, à tarde,
foi a Deputada Luiza Erundina. Hoje pela manhã, o Deputado
Chico Alencar coordenará os trabalhos e, à tarde, o coordenador
será o companheiro Pedro Wilson.
Ontem lamentei o fato de muitas pessoas terem perdido a
oportunidade de terem esta aula de cidadania e política. Cumprimento aqueles que participaram ontem dos trabalhos e os
que hoje estão aqui pela primeira vez. Tenho certeza de que todos sairão daqui muito felizes, enriquecidos, porque será muito
proveitoso o dia de hoje, assim como foram as outras Mesas, pela
qualidade dos palestrantes, dos convidados.
Desejo um bom encontro a todos no dia de hoje.
A Comissão de Legislação Participativa encerra hoje mais um
capítulo da sua trajetória, com os Deputados que dela fazem parte.
Já realizamos várias audiências públicas e seminários. Esta Comissão é uma janela para o povo participar do Parlamento. O nome
da Comissão diz tudo: Comissão de Legislação Participativa.
O povo participa do Parlamento por intermédio desta Comissão.
Mais uma vez agradeço a todos, em especial aos funcionários, que chamamos de colaboradores e que fizeram um trabalho
muito importante na organização deste evento que está sendo
um sucesso.
Agradeço também aos membros desta Comissão, tão importante para a luta do povo, apesar de ser tão restrita na Casa,
como já foi dito ontem, se não me falha a memória, pelo Deputado Chico Alencar. É uma Comissão que não tem orçamento.
Inclusive para realizar este evento, nós, os Deputados membros
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da Comissão, tivemos de fazer um rateio para pagar as passagens
dos convidados, porque a Mesa desta Casa não destinou todos os
recursos de que precisávamos.
Agradecemos e cumprimentamos cada um dos membros da
Comissão.
Convido a tomar assento à mesa o Deputado Chico Alencar,
que coordenará os trabalhos nesta manhã.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Chico Alencar) – Na linha do
que disse o Presidente Adão Pretto, em geral o que é forte e importante na sociedade para a população não repercute muito
dentro do Poder Legislativo institucional. Estava olhando agora
o Jornal da Câmara, uma publicação muito bonita, aliás, com um
padrão gráfico espetacular. Nós, que temos dificuldades para fazer os jornaizinhos e os informativos dos nossos movimentos,
invejamos essa publicação que se reporta às atividades do Parlamento. Ontem, Presidente Adão, o seminário foi realizado ao longo do dia, com uma qualidade de conteúdo e de reflexão rara.
Estou procurando e, salvo melhor juízo, não encontrei no Jornal da Câmara nenhuma referência ao conteúdo do nosso seminário. Estou falando do Jornal da Câmara. Não estou pedindo,
porque já não somos mais ingênuos, nota na Folha de S.Paulo,
no jornal O Globo ou no Estadão. Temas proibidos. Mas tem nota
aqui na agenda. Para não dizer que não tem nada, tem aqui uma,
duas, três, quatro, cinco, seis linhas dizendo que o seminário continua. Não se falou da Mesa nem foi atualizado o local do seminário. Ainda estão dizendo que será realizado no Auditório Nereu
Ramos. Mas lá há gente avisando às pessoas para virem para cá.
Sabe como que se chama isso? Visão de classe. O Parlamento
é a expressão de uma sociedade de classes em que as maiorias populares não se transformaram ainda em maioria política. E o processo eleitoral — ontem vi uma notícia na grande imprensa — é
marcado pelo abuso do poder econômico, que eu me recorde.
O candidato vitorioso à Prefeitura de Belo Horizonte contribuiu
em sua campanha com um total de 4 milhões de reais, dinheiro
tirado do seu próprio bolso. Isso é só um exemplo. Lá no meu
Rio de Janeiro as coisas também estiveram na ordem do milhão,
e acaba se formando aqui também uma maioria nessa linha.
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Ainda assim e talvez por isso mesmo este seminário continue
sendo extremamente importante e necessário. E tenho a alegria
e a honra de coordenar esta Mesa.
O coordenador, como um juiz de futebol, tem de aparecer
pouquíssimo. Aliás, domingo passado vi um juiz aparecer muito,
garfando meu time.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Chico Alencar) – Não é choro;
choro é coisa de botafoguense. Aceitamos o resultado, mas denunciamos o roubo. É como a nossa atuação parlamentar aqui,
não é, Deputado Adão?
O SR. DEPUTADO ADÃO PRETTO – Eu também vi um juiz
domingo fazer carnaval em cima do meu time, o Grêmio, lá do
Rio Grande.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Chico Alencar) – Pois é, e quem
tem que aparecer são os craques do futebol, não os juízes.
Portanto, sem mais delongas e para ser coerente com o que
estou dizendo, quero constituir esta Mesa que vai tratar do tema
Ausências e Esquecimentos. Isso no processo constituinte, no texto
da Constituição de 1988.
Agradeço o comparecimento a todos. Pessoal, pode chegar
mais para frente, porque será tão animado este encontro que
nem vai dar aquele sono que temos vergonha de revelar muitas
vezes.
Vamos compor a Mesa com a Dra. Sueli Carneiro, doutora em educação pela Universidade de São Paulo ; Diretora do
Geledés — Instituto da Mulher Negra; pesquisadora nas áreas de
raça, gênero e direitos humanos; membro do Conselho Editorial
da Revista Estudos Feministas e da União Brasileira de Mulheres.
Bem-vinda!
Convido também para compor a Mesa o meu velho companheiro de tantas lutas petroleiras, pela soberania nacional e
pelos direitos dos trabalhadores, Primeiro Tesoureiro da CUT
Nacional, Antônio Carlos Spis. Fundador da Frente Única dos
Petroleiros, presidiu a CUT de São Paulo. Como Primeiro Tesoureiro da CUT, vamos ver se até o final ele convida a todos os presentes para um lauto almoço, já que o petróleo está bombando
por conta do pré-sal.
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Finalmente, convido uma pessoa que tem uma história de
luta que vocês conhecem. Ana Dias, membro do Comitê Santo
Dias da Silva, esposa do nosso companheiro imorredouro do
Movimento Fé e Política, como vários de nós aqui, da Diocese de
Jaboticabal, Pastoral Operária e que participa da Comunidade de
São Sebastião do Jardim Ângela, São Paulo. Bem-vinda, Ana!
Vamos dar início aos nossos trabalhos. A dinâmica todos já
sabem: cada expositor tem vinte minutos para sua exposição e
depois abriremos um espaço para os debates. Foi bem prática ontem a interlocução Mesa e plenário. Após a fala inicial, aqueles
que se inscreverem também se manifestarão, e a Mesa retoma os
trabalhos para a conclusão.
Informo que está mantida a outra Mesa. Por favor, avise aqui
no microfone, Sonia.
A SRA. SONIA HYPÓLITO – Bom dia a todos! Ontem, por
vários motivos, volta de avião, etc. decidimos tentar antecipar
o debate da tarde para as 11 horas, meio-dia. Mas ficou uma
dependência em relação ao Prof. Dalmo Dallari, que já estava
aqui em Brasília e tinha outras atividades. Ele anda sem celular.
Então, só agora a Gisele conseguiu falar com ele, que, infelizmente, não poderá estar aqui antes das 14 horas. Dessa forma,
teremos que manter esta Mesa pela manhã e a outra a partir das
14 horas, garantindo assim a presença do Prof. Dalmo Dallari.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Chico Alencar) – Eu só peço a
V.Exa., Deputado Adão, caso esteja aqui, ou ao Deputado Pedro,
que um vocês assuma a presidência dos trabalhos, pois às 11h30
tenho de dar uma saída. Tenho um encontro aqui na Câmara
mesmo para tratar de um negócio no programa A Voz do Brasil.
Vejam: no Brasil, há 121 milhões de celulares, e nenhum deles é do Prof. Dalmo Dallari. Isso é que é conservadorismo.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Chico Alencar) – O escritor
Antônio Callado também só conseguia escrever com a mão.
Ele dizia que computador não era com ele.
Com a palavra a Sra. Sueli, que disporá de até vinte minutos.
A SRA. SUELI CARNEIRO – Bom dia a todos.
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Quero inicialmente agradecer à Câmara dos Deputados o honroso convite para participar deste importante momento de comemoração dos vinte Anos da Constituição, promulgada em 1988.
Pediram-me para falar sobre o tema Ausências e Esquecimentos.
Mas muito antes de chegar a eles, quero falar dos processos de
lutas dos movimentos negros em torno da Constituição de 1988
e dos paradoxos com os quais, desde então, vimos nos defrontando para conseguir a efetivação dos direitos ali consagrados.
O Presidente desta Casa, Deputado Arlindo Chinaglia, na
apresentação das atividades comemorativas dos vinte Anos da
Constituição, apontou que a nossa história constitucional não
apresenta evolução linear na direção do constitucionalismo democrático e social representado pela Constituição de 1988. Ele
se referia aos diversos outros diplomas constitucionais que sempre limitaram os canais de participação popular, de reivindicação democrática inaugurados com a Constituição de 1988.
O Deputado Arlindo Chinaglia lembrou ainda que a Constituição de 1988 é produto da ampla participação popular e da
emergência de novos sujeitos políticos que se organizaram para
participar do processo constituinte. O resultado de tal esforço
cívico foi, segundo S.Exa., a Constituição cidadã, assim chamada
pelo Presidente da Assembleia Constituinte, o Deputado Ulysses
Guimarães, Constituição que inaugurou um novo período político-jurídico ao restaurar o Estado Democrático de Direito, ampliar as liberdades e os direitos e garantias fundamentais e instituir um verdadeiro Estado social.
Na promulgação da Constituição de 1988, disse o Deputado
Ulysses Guimarães que o processo que a engendrou teve foro de
multidões. No interior dessa multidões, o movimento negro brasileiro foi um dos sujeitos políticos mais ativos. O inciso XLII do
art. 5º da Constituição, que tornou o racismo crime inafiançável
e imprescritível, foi uma das vitórias alcançadas pelo movimento
negro no texto constitucional, e parecia indicar que estávamos
no limiar de um novo tempo, de reconciliação da Nação brasileira consigo mesma e com sua história, e a superação efetiva
das fábulas de cordialidade racial que mascararam, por tempo
demais, as sequelas de um passado escravista e de um presente
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de exclusão de base racial, em todas as dimensões da vida, que os
números das desigualdades raciais sistematicamente veiculados
pelos institutos de pesquisa teimam em demonstrar.
A criminalização do racismo na Constituição mudava radicalmente a visão jurídica sobre esse tema, considerado até aquele
momento mera contravenção penal, que o equivalente a cinquenta centavos de multa podia resolver.
O inciso constitucional que tornou o racismo crime teve sua
tipificação complementar na Lei nº 7.716, de 1989, de autoria do
ex-Deputado Federal Carlos Alberto Caó, lei que define e pune os
crimes resultantes da prática do racismo, indução e incitamento
à discriminação racial.
Esses dois dispositivos — o dispositivo constitucional e o infraconstitucional — alavancaram as primeiras iniciativas de tratamento da questão racial do ponto de vista jurídico, como o
SOS Racismo, assessoria jurídica para vítimas de discriminação
racial que a minha organização, o GELEDÉS, lançou pioneiramente com o objetivo de, através do caso concreto, sensibilizar
o Poder Judiciário para os casos e para a magnitude das práticas
de discriminação com vista à sua punição.
Esses serviços construíram volumosa demanda de casos concretos que, infelizmente, não foi acompanhada da sensibilidade
da Justiça em fazer valer as prescrições legais conquistadas para
esse fim. Por vários anos, os resultados aparentemente desoladores de arquivamento sistemático das queixas de racismo e de discriminação pareciam conduzir essa experiência para o fracasso.
No entanto, foi a mesma dinâmica que mantinha impune o
crime de racismo que permitiu que as formas de descaracterização do crime de racismo inspirassem iniciativas parlamentares como a do então Deputado gaúcho Paulo Paim, que propôs
emenda ao art. 140 do Código Penal para nele incluir a figura penal da injúria racista. Porém, mesmo essa iniciativa não tem sido
capaz de punir com eficácia a prática da discriminação racial.
Essa impunidade vem conduzindo as organizações de combate ao racismo a buscarem em instâncias internacionais a punição
e a reparação desses crimes, após esgotadas as possibilidades de
punição nas esferas jurídicas nacionais.
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No ano passado, a Comissão Interamericana de Direitos
Humanos da Organização dos Estados Americanos (OEA), em
decisão inédita, condenou o Brasil em um caso de discriminação racial. Segundo esse organismo internacional, o Estado
brasileiro violou artigos da Convenção Americana de Direitos
Humanos, ao permitir que um caso de racismo fosse arquivado sem abertura sequer de ação penal. Foi a primeira vez que
um país do continente americano foi responsabilizado, pelo
Sistema Interamericano de Direitos Humanos, pelo crime de
discriminação racial.
Segundo o relatório da Comissão da OEA, o Estado brasileiro falhou ao não cumprir sua obrigação, definida em convenções internacionais que assinou, de garantir a investigação de
um caso de racismo. A sanção da Comissão da OEA ocorreu oito
anos após o caso ter sido arquivado pela Justiça de São Paulo a
pedido do Ministério Público.
Outros casos semelhantes estão à espera de julgamento na
OEA.
Então, o que temos? Lutamos pela criminalização do racismo,
conquistamos isso na Constituição de 1988, e, na prática social,
a impunidade de que se reveste esse crime no Brasil permanece
cúmplice da violência e dos danos que a discriminação racial
provoca.
Outra vitória celebrada pelo movimento negro brasileiro,
pelo que sinalizava de reconhecimento e de reparação da perversa herança colonial, foi a que consta nas Disposições Transitórias, art. 68, segundo o qual “aos remanescentes das comunidades de quilombos que estejam ocupando suas terras é reconhecida
a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os títulos
respectivos.”
No entanto, tal disposição constitucional esbarra na conflituosa situação em que estão imersas as comunidades remanescentes de quilombos, em que as disputas de suas terras ancestrais
com empreendimentos agropecuários, madeireiros e grilagem
para fins de especulação imobiliária operam para postergar ou
negar a titulação de suas terras, direito arduamente conquistado
pelos quilombolas.
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Mesmo quando a comunidade já obteve a titulação não se encontra protegida de agressões, muitas na forma de racismo ambiental,
em que certos empreendimentos que produzem grandes quantidades de lixo tóxico se alojam próximos a essas comunidades, agravando suas já precárias condições de vida.
Nos artigos relativos ao tema da cultura, o art. 215 assegura
que “o Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a
valorização e a difusão das manifestações culturais.” Pode-se considerar que entre os desdobramentos ou regulamentações desse
dispositivo constitucional está a Lei nº 10.639, sancionada em
2003, que introduziu o ensino da História da África e da cultura
afro-brasileira nos currículos escolares, antiga reivindicação dos
movimentos negros brasileiros, e considerado, novamente, um
novo marco para o reconhecimento e valorização da participação dos afro-brasileiros na história do País.
Contudo, os avanços na implementação dessa lei vêm dependendo dos mesmos atores de sempre: do esforço dos movimentos sociais e das organizações da sociedade civil.
Diante das inúmeras denúncias de descumprimento dessa lei,
foi aberto inquérito civil público para que cada escola pública
e privada do ensino fundamental fossem intimadas para dar as
razões do não-cumprimento da lei.
Uma das vitórias das iniciativas populares foi o fato de Juiz da
Infância do Estado do Rio de Janeiro ter intimado o Ministério
da Educação (MEC) e dos demais órgãos competentes da Capital
a cumprirem a lei federal que manda ensinar a cultura africana e
afro-brasileira nas escolas. Esse juiz acatou ação movida por entidades do movimento negro lideradas pelo Instituto Advocacia
Racial e Ambiental. Esse, porém, é um fato isolado, pois na maioria dos casos o que vem ocorrendo é novamente o arquivamento
das denúncias e a postergação na implementação dessa lei.
O que a resistência à implementação dessa lei da História da
África e a cultura afro-brasileira coloca para nós? É a violação ao
direito de metade da nossa população, que é afrodescendente,
de ter assegurado o direito à sua história e ao seu passado, o que
significa não ter direito ao próprio passado, pois, sem memória,
não é possível construir projeto ou projetar futuro.
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Nesse mesmo artigo da Seção Da cultura, o § 1º do art. 215
diz que “o Estado protegerá as manifestações das culturas populares,
indígenas e afro-brasileiras, e das de outros grupos participantes do
processo do processo civilizatório nacional”, mais uma conquista
dos movimentos negros e indígenas.
Essa disposição constitucional, no entanto, coexiste tranquilamente com a violência praticada quotidianamente pelas igrejas
eletrônicas contra as religiões afro-brasileiras, consistente num
processo sistemático de demonização das religiões de matrizes
africanas, notadamente a umbanda e o candomblé. Além dessa
violência midiática, seus fiéis sofrem agressões físicas e ocorrem
invasões e destruição de templos e terreiros, o que vem motivando
inúmeras manifestações de massa contra a intolerância religiosa,
especialmente nas cidades de Salvador e do Rio de Janeiro.
A hegemonia televisiva e a impunidade de que gozam essas
denominações religiosas ferem a cidadania de negros e negras,
na medida em que não se assegura o dispositivo da Constituição
que diz ser “inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo
assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma
da lei, a proteção dos locais de culto e a suas liturgias.”
Por outro lado, o poder que essas denominações religiosas
têm nos veículos de comunicações de massa impede aos que são
atingidos por sua intolerância de exercer “o direito de resposta,
proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem,” como também dispõe a Constituição.
Então, nesses casos, os espaços televisivos tornam-se concessões públicas a serviço da estigmatização e da discriminação das
manifestações religiosas de matrizes africanas, que, segundo a
Constituição, caberia ao Estado brasileiro proteger e valorizar.
Outra conquista obtida por negros e mulheres na Constituição de 1988 está no Capítulo II — dos Direitos Sociais, art. 7º,
inciso XX, que estabelece “proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos, nos termos da lei.”
Com esse dispositivo, abria-se para nós a possibilidade da adoção de medidas que promovessem a inclusão igualitária de mulheres no mercado de trabalho, superando-se as práticas sexistas
que determinam as desigualdades salariais e de ocupação que as
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mulheres em geral e as negras em particular experimentam no
mercado de trabalho.
Passados vinte anos, percebe-se a inércia da estratificação de
gênero e raça no mercado de trabalho, conforme demonstrada
por pesquisa realizada pelo Instituto Ethos, entre as quinhentas
maiores empresas do País verifica-se que os postos de gerência,
chefias e diretorias são apropriados em mais de 90% por homens
brancos, sendo que as mulheres negras, nessas posições, não alcançam sequer valor estatístico. A prática social permanece inviabilizando impunemente essas conquistas.
As possibilidades abertas pela Constituição para a adoção de
mecanismos especiais para a proteção dos segmentos sociais historicamente discriminados e excluídos conduziu-nos também a
novos paradoxos.
A possibilidade de aprovação de dispositivos legais que institucionalizariam a política de cotas e promoção da igualdade racial
motivou manifesto assinado por parcela da inteligência nacional,
endereçado ao Congresso Nacional, pedindo a Deputados e Senadores que recusassem o projeto de lei do Estatuto de Igualdade Racial. Alegam que estatuto e as cotas raciais rompem com o
princípio da igualdade e ameaçam a república e a democracia.
Essa manifestação expõe o combate que parcelas das elites nacionais travam contra as políticas de promoção da igualdade racial
e, para isso, elas se servem da desqualificação dos movimentos sociais negros e de seus parceiros e aliados, servem-se da negação do
racismo e da discriminação racial, da deslegitimização acadêmica
de estudos e pesquisas que há décadas vêm demonstrando a magnitude das desigualdades raciais e utilizam-se das experiências genéticas para consubstanciar a miscigenação como uma estratégia
de negação do negro como sujeito social demandador de políticas
específicas e o seu direito democrático de reivindicá-las.
A desqualificação ou criminalização dos movimentos sociais
é uma prática autoritária consagrada na nossa tradição política e
causa espanto que seja utilizada sem cerimônia por aqueles que
se manifestam na esfera pública supostamente em defesa dos
princípios da igualdade, da democracia e do pacto republicano.
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Assim, portanto, nesse momento, assiste-se um ativismo de
novo tipo, um suposto anti-racismo protagonizado por parcelas de
intelectuais, formadores de opinião, empresários, um anti-racismo
que se afirma pela alegação do racismo existente com o objetivo
de barrar as políticas públicas de comoção de igualdade racial.
Há, da parte desses atores, um esquecimento fundamental
resgatado pelo jurista Fábio Konder Comparato, que, em recente
entrevista, com a coragem e dignidade que lhe é peculiar, disse:
“Eu sou descendente do maior proprietário de escravos do
Império brasileiro, o Conde Joaquim José de Souza Breves. Tive
que entender — e só entendi isso muito tarde — que essa realidade, ou seja, a culpa por isso se transmite aos descendentes.
Não é propriamente uma culpa penal, mas é uma herança de um
débito social. É um débito social porque se eu sou o que sou hoje
é pelo fato de eu ter herdado várias coisas — a capacidade de me
educar, o fato de ter tido determinados tipos de formação — e
isso só foi conseguido porque durante séculos os negros sustentaram a nossa economia.
Todos nós das ditas classes dominantes somos o que somos
devido a sangue, suor e lágrimas de todos os africanos e afrodescendentes escravizados no Brasil”.
Com relação à adoção de ações afirmativas para a inclusão
social dos negros, Fábio Comparato lembra os pesos e as medidas
diferentes que regem as posições sobre esse tema no que tange à
questão da constitucionalidade.
Diz ele:
“A política de cotas visa dar um incentivo. É uma política
tímida com 120 anos de atraso. A própria Constituição determina hoje que haja no mercado de trabalho a proteção da mulher
com incentivos específicos. É exatamente a política de cotas, mas
ninguém diz que isso, que esse inciso da Constituição é medida
discriminatória. Mas tudo que se propõe em defesa do negro é
considerado discriminatório ou racista”.
Nas palavras aqui citadas de Konder Comparato encontra-se,
portanto, a gênesis ou a raiz de todos os esquecimentos, omissões e ausências na proteção dos direitos de cidadania da população negra.
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Diante das questões aqui levantadas, temos que a sociedade civil, os movimentos sociais fazem a sua parte: lutam, organizam-se,
reivindicam — o que se espera do exercício da cidadania no Estado
Democrático de Direito —, mas vêem os seus esforços minados e
frustrados pela ausência de implementação de suas conquistas, o
que mina a confiança na experiência democrática e em sua capacidade de prover plena igualdade para todos.
Apesar dessas circunstâncias, ousamos uma vez mais festejar
a aprovação do projeto de cotas por esta Casa, no último 20 de
novembro, apesar de a história recente em relação a efetivação
de direitos conquistados nos recomendar cautela.
O Senado ainda deliberará sobre essa matéria carregando de
incerteza o desfecho final.
O exemplo do Estatuto da Igualdade Racial, que há nove anos
espera por aprovação, sugere moderação no júbilo.
Pediram-me para falar de ausências e esquecimentos, porém,
no percurso que aqui arrolei, só há um esquecimento essencial a
ser registrado: o da implementação da própria Constituição Cidadã naquilo em que ela concerne a questão racial. Talvez essas
ausências e esses esquecimentos para nos assegurar direitos sejam a forma de nos lembrar que a plena cidadania não se destina
a descendentes de escravos.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Chico Alencar) – Obrigado, Sueli,
pela brilhante e contundente exposição, anúncio e denúncia.
A Sueli usou 23 minutos, inclusive dentro da margem normal. Ninguém aqui é rígido.
Vamos ouvir agora, também por vinte minutos, o Sr. Antonio
Carlos Spis.
O SR. ANTONIO CARLOS SPIS – Começar ouvindo a Sueli é
muito bom.
Bom dia, companheiros e companheiras!
Agradeço pelo convite. É um prazer estar nesta Mesa com os
companheiros Ana, Sueli e Chico Alencar. O Chico inclusive
com a condição especial de estar presente, porque depois da
greve dos petroleiros, em 1995, o então Vereador da cidade do
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Rio de Janeiro, Chico Alencar, fez um requerimento para conceder à categoria petroleira a Medalha de Mérito Pedro Ernesto, a
maior homenagem do município. Em nome da categoria, recebi
essa medalha. Foi um momento muito importante porque a categoria lotou o plenário e cantou as músicas da nossa histórica
greve de 1995. Cito esse fato em todos os lugares aonde vou.
Para mim é um grande prazer estar aqui com o Chico por causa
dessa iniciativa também.
Algo nesta Constituição precisa ser analisado, vendo como
foi a transição democrática da ditadura para a redemocratização
do País. A ditadura dizia que era lenta, gradual e segura. Ela está
vindo até hoje, porque nessa gradualidade e nessa segurança há
políticas, como disse a Sueli, fundamentais. É a raiz de toda a
existência do brasileiro, misturando um pouco os campanheiros da delegação indígena, que estão presentes e ainda não são
respeitados. Há, sim, uma política permanente de tentativa de
depreciar os movimentos que tentam recuperar essa história e
legitimar essa discussão.
Outro dia, o Cezar Britto, da OAB, chamou um fórum parecido contra a criminalização da pobreza e dos movimentos sociais. Durante o seminário, ele foi ao Supremo protocolar uma
ação da OAB para não deixar prescrever os crimes e as torturas
da ditadura. O Governo brasileiro, o Governo Lula, por meio da
Advocacia-Geral da União (AGU), estava considerando-os prescritos. Todas as entidades que quiserem podem entrar, como
amigos, para reforçar essa ação. Há torturador vivo. Morreram
todos os ditadores ricos e gordos. Não conseguiram prender nenhum ditador. Essa transição realmente foi muito bem negociada, mas há torturador vivo. Um dos torturadores da Bete Mendes
ainda está vivo e pedindo anistia para receber dinheiro como se
fosse um perseguido, mas ele é torturador. Com certeza, deve ter
participado do processo que assassinou algumas pessoas.
Quem puder acessar o portal da OAB e entrar nessa ação,
como entidade, reforçará muito, porque possibilita audiências
públicas, possibilita trazer novamente essa história que perdura
até os dias de hoje. Há a necessidade de sempre rebuscar esses
momentos, a fim de não caírem no esquecimento.
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Há muita contradição nesse período. Uma das grandes contradições é toda a luta de um povo para garantir o movimento
das Diretas-Já no processo da redemocratização e, depois, ser ludibriado talvez por esses acordos da transição lenta, gradual e
segura — e vamos para uma eleição indireta.
Grandes momentos aconteceram na véspera dessa Constituição. A ditadura usou de muitas greves para cometer truculências
e cassações. A minha primeira cassação foi numa greve, em 1983,
na refinaria de Paulínea. O presidente do nosso sindicato era Jacob Bittar. Fizemos uma greve política contra a ditadura. Não era
greve para reivindicar salário. A data-base de petroleiro era setembro e essa greve foi em julho. A truculência era muito grande
contra quem se levantava. Fazíamos campanhas contra a redução do Estado. Naquela época, eles colocavam elefantes na televisão. O elefante batia na cristaleira e quebrava os móveis. Diziam:
“O Estado brasileiro é lento, é pesado. É preciso democratizá-lo”.
Descobrimos em Paulínea — e conseguimos pegá-la — uma
das cartas de intenção do Fundo Monetário Internacional (FMI),
na época, que dizia que a redemocratização e a questão do saneamento do Estado passavam por redução de custeio nas empresas públicas, nos bancos públicos e no serviço público. Grandes
caravanas foram às ruas. No Rio de Janeiro houve passeata. Uma
pessoa foi punida porque foi fotografada numa passeata em defesa do patrimônio público. A truculência era muito grande.
Na transição no colégio eleitoral, o Tancredo disputou com
o Maluf, foi eleito, mas morreu e quem assumiu foi o Sarney.
Há pouco, o Pedro Wilson estava me lembrando dos vinte anos
do massacre da Comapanhia Siderúrgica Nacional (CSN), em
que Sarney, como Presidente do Brasil, foi o grande assassino.
Mandou as tropas assassinar trabalhadores e trabalhadoras
que resistiam e enfrentavam as lutas e o pedido da redemocratização do País.
Na verdade, na fundação da CUT, em 1983, tínhamos seis
diretorias cassadas no País: petroleiros de Paulínea, de Mataripe,
bancários de São Paulo e do Rio Grande do Sul, metroviários de
São Paulo e metalúrgicos do ABC. O Lula foi cassado nessa resistência de 1983, às vésperas da fundação da CUT, porque fez uma
greve solidária aos petroleiros de Paulínea.
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Estavam indo a um congresso em Piracicaba, pararam em
Campinas para se solidarizar com a greve, foram para o ABC.
Entramos em greve, paramos a refinaria de Paulínea. Eles entraram em solidariedade e foram cassados também. Quem dissesse
que estava apoiando, levava chumbo. É muito importante que
possamos constantemente debater a correção de todas essas injustiças, a fim de garantir que isso não caia no esquecimento.
Uma das coisas não regulamentadas, na questão dos direitos
dos negros no Brasil, é o direito a greve. Está na lei o direito a
greve, mas só que não há regulamentação. Dessa forma deixou
Fernando Henrique. E inventaram um monte de coisas. Inventaram multas aliadas com o posicionamento do Tribual Superior do Trabalho (TST), bloqueio de contas bancárias, penhora
de bens, demissão...
A lei de greve diz que se tem de fazer assembléia com 72 horas de antecedência e avisar à sociedade de uma possível falta
do produto. Mas, quanto à greve dos petroleiros, desde a década de 1970 uma das nossas prioridades é não deixar faltar produto à sociedade, principalmente gás de cozinha, que serve à
dona‑de‑casa. Eles sempre acham um subterfúgio.
Nessa greve, com a aliança do Executivo com o Judiciário,
assinei um acordo com Itamar Franco, Presidente da República
em 1994, que era sobre a data base. Mesmo com a posse do
Fernando Henrique, ele não foi cumprido. Depois, no julgamento pelo TST, foi considerado pelo Relator, Ministro Almir
Pazzianotto, que o acordo tinha características de acordo coletivo, mas que ele não deveria ter sido assinado com o Presidente. O Presidente da República não era o melhor preposto da
Petrobras para assinar o acordo. E olhem que naquela época o
Governo tinha 70% das ações Ordinárias Nominativas (ON).
Hoje, tem 51% ou 56%, ninguém sabe direito quanto o Governo tem de ações ON. Mas tem poder de voto; vai à assembléia de acionistas e indica o Presidente. Essa é uma ação forte.
A maioria das ações hoje são especulativas: Preferenciais Portador (PPs), Preferenciais Nominativas (PN), que estão postas
inclusive na Bolsa de Nova Iorque. Precisamos recuperar esse
patamar de ações, inclusive.
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No segundo julgamento, aí já avacalhamos com o Judiciário
mesmo, porque não confiávamos mais em nada. Só colocamos um
advogado dentro do julgamento. Não entramos. Ficamos todos
de costas e de braços cruzados, em frente ao Tribunal. Levamos
um jegue fantasiado de juiz e dizendo: TST, de quem é esse jegue?
E, quando trouxeram a sentença para mim, na porta do TST,
eu a rasguei e, pela imprensa mesmo, mandei continuar a greve.
Aí veio uma multa de 100 mil reais por dia. Falavam que o real
era igual ao dólar. Então ela era de 100 mil dólares por dia, e deu
quase 80 milhões de dólares. Isso foi importante porque essa denúncia foi parar na União Européia, por meio da Confederação
Química, também da CUT. E criou-se um constrangimento para
o Fernando Henrique na União Européia; depois, em alguns julgamentos da Organização Internacional do Trabalho (OIT), ele
foi obrigado a recuar.
Fizemos um primeiro projeto de lei com o Zica, na Câmara
dos Deputados, que ele vetou. Depois, foi com o Senador José
Eduardo Dutra, no Senado. Interessante que, no meio da pressão
para que fosse aprovado esse projeto para anistiar as multas, o
Antônio Carlos Guimarães (ACM) sempre dizia que essa multa
realmente havia passado da conta, e que não votava com gente
apontando para si. Dizia: “Tá bom! Resolve a multa, que depois
vemos o resto”.
Aí o ACM me vem com uma história. Pediu que eu fizesse um
documento de próprio punho a Fernando Henrique Cardoso
(FHC) para anistiar. Falei: “Não vou fazer isso”. Aí fui à Federação Única dos Petroleiros (FUP), e disse: “O ACM está pedindo
isso, mas acho que não devemos fazer”. Mas, aí, perdi a votação
na FUP, porque a multa era um negócio para destruir as entidades sindicais.
Havia também um juiz no TST, o José Ajuricaba. Esse juiz aposentou-se já senil; era um velhinho. A tradição que temos é de
que processos que estão em andamento, enquanto não transitarem em julgado não há decisão. Certo? Antes de transitar em
julgado a tal da multa para penhorar o bem, vender as sedes, ele
mandou vender. Então, a gente transferia a sede da FUP para o
Pará, para Minas, para impedir todas essas questões de leilão.
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Acabou sancionando, porque, numa dessas investidas, o Luis
Eduardo Magalhães, o filho do ACM, foi junto conosco e se convenceu de que a multa era realmente astronômica. Depois o cara
morreu e ficou uma certa dívida que não tive constrangimento
algum de cobrar. O seu filho disse que deveria ser anistiado. Depois ele pediu outro reconhecimento, e acabei colocando através
da Cristiane Lucchesi, repórter da Folha de S.Paulo, uma matéria
no painel da Folha em que não se cita nada, como se fosse a respeito da posição dele, de morto, que tinha sido consolidada.
Mas aqui em Brasília rolava também na discussão da nova
Constituição que a composição de forças no Congresso era totalmente desfavorável ao bom movimento sindical, social e estudantil. Além do mais, havia o empresariado, que permanecia
com as suas posições.
Uma das questões toca os trabalhadores que fazem turno.
As empresas que não pararam a produção têm trabalhadores que
trabalham 24h. Esse trabalhador não trabalha 24h; ele tem o
seu turno, turnos ininterruptos e revezamento. Naquela época, a
maioria era de oito horas por dia. Trabalhavam quatro turmas de
oito horas, com folgas no período.
Nós achávamos que a jornada ideal deveria ser de seis horas
diárias, mas, se devessem ser implantadas, tinham de garantir
os direitos que tínhamos com as oito horas. Então, isso dava
uma jornada de seis turmas com seis horas cada, com carga semanal de 36 horas, sem se perder direitos. Aí o empresariado
dizia: “Mas quem trabalha oito horas tem direito à hora de repouso
e alimentação.” Na verdade, o trabalhador que trabalha oito horas em turnos não pára para almoçar. Ele recebe uma quentinha
no local de trabalho; ele come de olho nos painéis. Então, ele
tem o direito a 32% de horas e repouso-alimentação, que é um
adicional de respeito à jornada que não pode parar. Então, se se
passar para seis horas não há mais isso, porque trabalhador de
seis horas não tem almoço, tem lanche.
Então, ficava sempre uma polêmica. O titular dessa pressão
empresarial era o Gerdau, do Rio Grande do Sul, um grupo fortíssimo. Conseguimos fazer na Constituição que nos turnos ininterruptos de revezamento a jornada diária fosse de seis horas.
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Mas ele conseguiu fazer uma vírgula: “salvo acordo coletivo”. Na
Constituição está dito “salvo o acordo”, que é o acordo coletivo.
Então, com a pressão das empresas, não tem ninguém mais no
País fazendo seis horas. Há alguns velhinhos na Refinaria de Manguinhos, privada, no Rio de Janeiro; alguns na Refinaria de Cubatão, na região de Santos. Os novos já entram com oito horas.
Os petroleiros mesmo não entenderam essa questão, porque,
com medo de perderem teoricamente o salário, que na verdade
era o adicional, começaram a montar tabelas de mais de uma
turma de oito horas. Então, cinco turmas de oito horas davam
uma jornada de sete dias seguidos, o que na verdade não era folga, mas compensação de extra. Se a Constituição diz que são seis
horas e você faz duas horas extras por dia... Qual era a nossa tese
sindicalista? Tem de trabalhar seis horas. Com seis horas você
almoça ou janta com sua família. Tem de trabalhar seis horas.
Os maiores acidentes no mundo em turnos ininterruptos acontecem depois da sexta hora, inclusive no Brasil.
Essa tese não pegou. O cara quis pegar mais uma turma, quis
pegar mais folga e não perder nenhum tostão, mantendo os adicionais. Hoje, a Petrobras mata, em média, dois trabalhadores
por mês, de 1998 para cá. Este ano já matou dezoito no exercício
da função profissional.
Essa coisa de entrar mais trabalhadores... Hoje somos 60 mil
petroleiros e 180 mil terceirizados. Acidentes na Petrobras é coisa
do cotidiano. Virou da natureza da empresa matar. Uma das causas é não ter reduzido a jornada de trabalho para seis horas.
Agora mesmo, em Alagoas, num campo de perfuração, um duto
explodiu, incinerando seis companheiros. Na semana anterior
já havia vazado gás. A nossa Comissão Interna de Prevenção de
Acidentes (CIPA) denunciou, o sindicato denunciou. Taparam o
buraco, chamaram a população e disseram que ficasse tranquila.
Na semana seguinte, houve mais um vazamento e seis morreram.
Qual a apuração que a empresa sempre faz? A culpa é do cara
que morreu! Na verdade, para nós, a culpa ou é da Presidência da
Petrobras ou é do gerente que fez a contratação do serviço, porque essa contratação deveria ter instrumentos tais como carga de
trabalho e meios de segurança, para garantir vidas.
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Uma grande campanha que fazemos para os petroleiros hoje
é pelo direito à vida. Hoje, alguns refletem sobre isso. Nesse erro
histórico já perdi quatro assembléias, defendendo as seis horas.
Porque a base sempre vem para cima, defendendo a carga de
oito horas. Essa é uma questão que o patronato manteve, e não
tivemos forças, na época, para garantir essa questão. E hoje perdemos até a condição de garantir a vida a inúmeras categorias.
Não é só petroleiro que morre. A Companhia Energética
do Ceará (COELCE), privatizada no Ceará, mata um por mês.
E assim por diante. Há pesquisas na Internet; é só verificar.
Outra coisa que a Constituição omitiu é a questão da estrutura
sindical brasileira. Não é fácil mexer na estrutura sindical. Nesse
tempo todo do Governo Lula o máximo que conseguimos foi o
reconhecimento das Centrais Sindicais, isso sem perder a estrutura, que é a de sindicato, federação e confederação. As Centrais
foram colocadas lá em cima como instrumento meio fantasioso,
porque não é bem da estrutura.
Isso traz a possibilidade de começarmos a democratizar esse
mundo sindical. Hoje, ele funciona com a unicidade sindical.
A unicidade é sindicato único. Se você fundou um sindicato de
costureiras no Gama, não pode haver outro sindicato de costureiras na cidade do Gama. Aquele sindicato monopoliza aquela
representação.
Você pode ter um sindicato estadual das costureiras, porque
aí ele não pega só a cidade do Gama. Ou, então, você tem um
sindicato estadual e, de repente, se fragiliza com a criação de
sindicatos municipais. A lei mais favorece a fragilização do que
permite em matéria de unificação. Isso está mantido até hoje.
Outro viés negativo é o imposto sindical. Com o reconhecimento das Centrais Sindicais, a parte de 10% que vai para o
Governo está indo para as Centrais. Isso não significa que vai
acabar o imposto. A Proposta da CUT nº 1083 é acabar com o imposto. Somos contra toda e qualquer taxa obrigatória. O imposto
é descontado no mês de março. Corresponde a um dia de salário de todo e qualquer trabalhador e trabalhadora, sindicalizado
ou não. Disso, 60% vai para o sindicato. Os mais combativos
devolvem os 60%, mas 40% vão para a Federação, Confederação,
Ministério do Trabalho.
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Essa parte do Ministério está em que o reconhecimento pode
vir para as Centrais, o que está acontecendo agora. Nós defendemos na CUT taxas com sindicalização. Você convence as pessoas
a se sindicalizarem, e a taxa é debatida em assembléia, se será
1%, 0,5%, 5 reais por categoria etc. E a pessoa sai quando quiser
da sindicalização. Ela pode até fazer um questionamento à direção, por entender que talvez não esteja contemplando os desejos
da categoria. Agora, as taxas obrigatórias, não. Isso vem descontado no contracheque, queira-se ou não. Por mais que você vá à
Justiça, você tem também a Caixa Econômica, outros instrumentos para defender a manutenção dessa taxa. Espero que agora,
com o reconhecimento, a gente passe para essa fase mais democrática, que também em matéria de contribuição sindical é o que
a CUT defende. Uma vez por ano o sindicato tem o direito de
chamar a categoria para discutir uma ajuda, que chamamos de
taxa negocial, logo após a negociação salarial. E pode ser 0, pode
ser 1, pode ser 2, pode ser o que a assembléia decidir. E com regras, como a de que o sindicato tem de trazer transparência dos
seus balanços, das suas despesas para essas assembléias.
Outra questão muito grave, talvez a mais grave dessa estrutura sindical, é o poder normativo da Justiça trabalhista, que é uma
excrescência jurídica. Este é o único país do mundo que mantém
isso. Você entra numa mobilização, o patrão vai ao TST e diz:
“Estou pedindo aqui uma audiência de conciliação por causa da mobilização.” Às vezes, a categoria nem está em greve. Aí chama-se
uma audiência, e, se não der acordo, vai-se a julgamento. Então
daí sai uma sentença normativa que vira lei na hora. O juiz, parece, é mais do que Deus. Qualquer juiz que não entende nada
de sindicato, nada de acordo coletivo rasga, joga tudo no lixo.
É um absurdo o que acontece no Brasil, nesse aspecto. Tanto é
que levamos o jegue na porta do tribunal quando se julgou a
greve dos petroleiros, e o fizemos para desmoralizar, porque para
nós aquilo não significava nada. Voltaríamos da greve não com
medo de multa, com medo de truculência. Voltaríamos se não
tivéssemos mais perna para fazer a mobilização.
Defendemos a negociação até o limite dela, procurando inclusive mediadores para ajudar. Caso não se consiga fazer acordo,
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vai-se para a Justiça trabalhista. Tem de acabar esse poder normativo do TST. Tem de haver uma grande campanha nacional para
acabar com isso, porque assim se presta um grande desserviço à
classe trabalhadora. Caiu ali, mas aquele é um tribunal para favorecer patrão, banqueiro e governo contra trabalhador.
Nesse processo de resistência, convocamos pela CUT o que
chamamos de Fórum Nacional de Luta pela Terra, Trabalho e
Cidadania, em 1997, que envolvia movimento social, movimento sindical, movimento estudantil, ONGs e partidos políticos.
Essa mobilização, em 1997, construiu grandes campanhas contra o neoliberalismo e contra o Fernando Henrique, nesse processo de transição em recuperação de direitos. Esse movimento é
responsável pela maior mobilização da história de Brasília. Mais
de 100 mil marcharam em Brasília, em 1999. Foi uma grande
marcha conduzida por esse conjunto de movimentos, pelo MST,
pela CUT, por ONGs, partidos políticos. Eram todos contra Fernando Henrique Cardoso, contra o neoliberalismo. Nós construímos isso em 1999, o que se transformou, depois da eleição de
Lula, na Coordenação dos Movimentos Sociais, que faz aliança
com a Assembléia Popular, com a Via Campesina, construindo
mobilização pelo País inteiro.
Outra questão não resolvida é o direito de greve, de negociação coletiva do serviço público, nas três esferas. Isso diz respeito à
Convenção 151 da OIT. A CUT está numa batalha. Está na Comissão de Trabalho já para que o Governo ratifique essa convenção.
Outra questão fundamental para os trabalhadores não regulamentados é a Convenção 158, que não permite a demissão
imotivada. Com a instituição do Fundo de Garantia, todo mês
o patrão deposita a sua parcelinha de demissão. Se o trabalhador
é demitido, passa no caixa, pega as verbas parciais, vai à Caixa Econômica Federal, pega o recurso do Fundo. Está demitido,
não tem nenhuma proteção, a não ser o de algumas categorias
que criam instrumentos que restringem a truculência patronal.
Mas a lei do Fundo de Garantia é essa. Nenhum trabalhador aqui
tem garantia. O patrão demite o trabalhador, que depois passa no
banco. No caso dos petroleiros, nós temos a Convenção 158. Nós
conseguimos fazer a incorporação. No caso do Banco de Brasília
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(BRB), de Brasília, também. São as duas únicas categorias do Brasil
que contam com a Convenção 158.
Para completar minha fala, digo que na Constituição ficou
garantido que todas as reservas minerais que estão no subsolo
pertencem à União. O petróleo e todas as reservas minerais.
Em 1997 Fernando Henrique flexibilizou o monopólio. Não
teve peito para colocar a Petrobras para privatização por causa da
greve que houve em 1995. Sabia que a categoria ia se mobilizar
de novo. Mas criou um instrumento de flexibilização que dizia o
seguinte: é da União enquanto está no subsolo, mas estão instituídos os processos de oferta, processos de leilão.
Vai acontecer outro no dia dezoito. Mesmo no Governo Lula
continua essa entrega de patrimônio público. Para nós do movimento sindical, social e estudantil, é crime de lesa‑pátria entregar isso para multinacional. Como é o leilão? Vão ser ofertados
160 blocos em terra, inclusive uma grande área de gás no Paraná
— a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) agora é esse cabidão de empregos, e esse monte de
agências reguladoras no Brasil foi dividido por partidos políticos;
à frente da ANP está Haroldo Lima, do Partido Comunista do
Brasil (PCdoB). Oferta‑se isso O que é ofertar, no caso? Pega‑se
todo o estudo da Petrobras, de décadas, ele é apresentado, e os
caras dão lance com envelope fechado; vai lá o leiloeiro, abre, e
quem deu mais leva. Depois que tira, é dele.
Para que os senhores tenham uma idéia, esse grande lençol,
que vai de Santa Catarina até o Espírito Santo, vai render muitos
royalties. É algo perto de 70 bilhões de barris. Isso equipara o Brasil
a Arábia Saudita em reservas. A reserva é brasileira, mas empresas
compraram no terceiro leilão, e não sabíamos da existência desse
lençol. Nós sabíamos só da lâmina d’água até 2 mil metros, e isso
está a 7 mil, 8 mil metros. O cara hoje que fura 2 mil metros,
junto com a Petrobras — ninguém fura nessa profundidade, só a
Petrobras —, e tira petróleo basta furar mais que pega esse lençol.
Então, mudam todas as condições do leilão.
A posição do Ministério Público é de que deve ser cancelado
todo e qualquer leilão e revistos os anteriores, porque mudaram
os cenários para que fossem dados esses lances.
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Podem ter certeza de que essas conquistas petrolíferas de
hoje são possíveis por causa da fase do monopólio, porque não
é pesquisa de quinze dias, de um mês, é de décadas. Hoje, os
geólogos brasileiros estão estudando para ver se esse campo não
tem o fenômeno da unitização. O que quer dizer isso? Pode ser
um lençol apenas, mais de duzentos quilômetros, um lençol
de petróleo. E quem furar em um canto, por exemplo, no Espírito Santo, pode puxar isso. Quem furar em Santa Catarina
pode puxar isso. Inclusive, extrapola muito os limites marítimos, porque tem pirataria também nesse campo. Não se trata
só de sequestro de navio petroleiro. Os Estados Unidos mesmos
praticam essa pirataria no Golfo do México. Eles colocam uma
plataforma lá perto e furam.
Então, é um momento muito especial para a sociedade brasileira. O tema também está na Constituição, mas não está regrada direito essa questão de quem explora. É preciso mudar esse
marco legal. Estamos numa campanha para mudar esse marco
legal. Já entregamos para o Presidente Lula moção para revisão dessas questões. Há comitês no Brasil inteiro em defesa do
petróleo, resgatando a campanha O petróleo é nosso. Existe um
comitê no Rio de Janeiro defendendo que o petróleo e o gás têm
que ser nossos. São campanhas que estão pipocando no País
inteiro, porque isso realmente muda a condição do Brasil de
investir em seu desenvolvimento e distribuir renda.
Lula tem dito: “Vamos tirar isso para a saúde e para a educação”.
Vai tirar isso se mudar a lei, porque, se a Shell tirar, é da Shell.
A Shell tirou 50 mil barris de petróleo por dia na plataforma da
Bacia de Campos, e isso vai direto para outros países, nem passa
por nossas refinarias. Se não mudar a lei, como o Evo mudou,
como o Chávez mudou, não se preservará reserva para o povo
brasileiro, porque a Constituição se limita à questão do subsolo.
A regra atual, que é a Lei do Petróleo, precisa ser mudada, senão
não garantirá. Mesmo que a Petrobras queira explorar, ela tem
que disputar. A Petrobras tem que fazer lances, ela tem que disputar com as multinacionais.
Com esses anúncios todos desse potencial, imagina se não
vêm bilhões de dólares aqui através da Shell, da Texaco, da
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British Petroleum (BP), da Atlantic, da Repsol para disputar isso?
Então, é um momento muito especial.
Peço aos Parlamentares que usem a tribuna para fazer essa
denúncia. Vou deixar mais material aqui depois com o pessoal
presente, porque a categoria petroleira está inclusive chamando
greve. Temos uma decisão de greve, e o leilão está previsto para
o dia 18 de dezembro, às vésperas do Natal. Isso é um presente
de Natal de Lula para as multinacionais. É um absurdo o que está
acontecendo. Estamos tentando fazer valer a nossa pressão para
adiar isso. Que jogue isso para daqui a três anos! Deixem os geólogos avaliarem. A cada dia surge uma área nova, com bilhões de
barris. Não estamos falando de três ou quatro clipes. São trilhões
de dólares que estão em nosso subsolo. E a Petrobras é a única do
mundo que tem condição de buscar isso.
Lula mostrou aquele pouquinho de petróleo no Espírito Santo.
Já tiraram daquele local petróleo a 2 mil metros de profundidade. Afundou‑se mais a sonda e se retirou petróleo. Mas não
temos capacidade de afundar e tirar toda essa quantidade. Não
temos. Temos que melhorar equipamentos tecnológicos; temos
que passar por uma camada pré‑sal, que desmorona mais do que
as outras camadas; temos que concretar aquilo, que ninguém
sabe direito como vai ser.
Então, existe uma grande possibilidade, que é a de mudar
essa regra legal, em desdobramento à Constituição, para garantir que possamos trazer mais qualidade de vida para nosso
povo, amenizar o grande custo social do desemprego, da exclusão social, das dívidas históricas que temos com os negros, com
os índios e outros setores da sociedade brasileira. Mas, para isso,
precisamos revigorar um pouco a condição de defesa da nossa
soberania, revigorar um pouco o que é ser patriota. Ser patriota
é ter orgulho de falar que somos do Brasil, que temos isso aqui e
que não vamos aceitar que ninguém venha meter a mão nisso.
A luta por petróleo é guerra, não é mole. Quem estudar um
pouco de História vai ver que, na luta de O petróleo é nosso, na década de 50, quando ninguém imaginava que havia essa riqueza
aqui, houve mortes. Se ficarmos só numa discussão institucional,
não vamos conseguir manter isso para garantir mais qualidade
de vida para nosso povo.
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Então, vamos fazer uma mobilização nacional. Plenária da
Coordenação dos Movimentos Sociais (CMS) no Paraná, com
duzentas pessoas, decidiu que vão para a porta da refinaria de
Araucária, naquele Estado, para ajudar a parar a refinaria. O Stelio
se comprometeu comigo a estar na porta da refinaria de Paulínia
para parar aquela refinaria. Vamos fazer uma mobilização nacional, para chamar a atenção, para que isso não aconteça, porque é
realmente um absurdo vivermos num país que tem tantas carências e, quando se apresenta uma possibilidade fruto de pesquisa
brasileira, de tecnologia brasileira, de pesquisa offshore, de repente
entregarmos isso de mão beijada para multinacionais que andam
pelo mundo só para abocanhar recursos de outros países.
Muito obrigado
O SR. PRESIDENTE (Deputado Chico Alencar) – Obrigado,
Spis, que me passou aqui a moção aberta encaminhada ao Presidente Lula, assinada por várias entidades sindicais, como CUT,
Coordenação Nacional de Lutas (CONLUTAS), FUP, MST e diversos outros movimentos.
Reivindicam basicamente um novo marco regulatório para o
setor do petróleo, que garanta a soberania do País, que os recursos oriundos do lucro do petróleo sejam revertidos prioritariamente para as áreas de educação, saúde e moradia, para o avanço
dos programas sociais. Reivindicam uma Petrobras cem por cento estatal, visto que hoje parte significativa das ações da empresa
se encontra em poder de corporações multinacionais; a revogação da lei que quebrou o monopólio estatal do petróleo, a Lei
nº 9.478, de 1997; o cancelamento imediato do décimo leilão do
petróleo, previsto para 18 de dezembro. Então, é um movimento
ao qual todos nós conscientes devemos nos associar.
Queria também, antes de passar para à nossa querida Ana
Dias, e exatamente até inspirado pela história de vida da Ana,
que sofre na própria carne a violência da classe dominante, lembrar que essa visão do extermínio do adversário continua. Como denúncia, quero destacar a fala de um Deputado,
de um colega, Deputado Pedro Wilson, chamado Luis Carlos
Heinze, do Partido Progressista (PP) do Rio Grande do Sul.
Ele é defensor dos ruralistas. Até aí compreende-se, expressão
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desse segmento. O que é inaceitável é ele ter reclamado, numa
audiência pública da Comissão de Agricultura, no dia 18 passado, das pressões contra os que produzem e enriquecem o País
— referia-se aos empresários rurais —, pressões inclusive de fiscais trabalhistas que buscam o cumprimento da lei. O Deputado
chegou ao ponto de, maculando inclusive a memória dos fiscais assassinados em Unaí, em 2003, dizer: “Em Goiás, até isso
acontece. Os caras tiveram que matar um fiscal, de tão acuado que
estava esse povo. A gente não aguenta mais”. O povo, no caso, são
os fazendeiros.
Isso é muito grave. É claro que queremos tomar providências. A liberdade de expressão e a imunidade do Parlamentar no
exercício do seu mandato devem ser defendidas. Agora, ter essa
expressão tão aberta, não apenas contra quem fiscaliza a lei, e
considerar o assassinato de fiscais como uma atitude de defesa,
motivado por um acuamento, é inaceitável. É impressionante.
E é textual.
O SR. DEPUTADO PEDRO WILSON – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Chico Alencar) – Tem V.Exa. a
palavra, Deputado Pedro Wilson.
O SR. DEPUTADO PEDRO WILSON – Sr. Presidente, gostaria
de parabenizar V.Exa. por levantar essa questão. Anteontem,
esse mesmo Parlamentar, após nossa manifestação pacífica a
favor da aprovação da PEC que considera a Caatinga e o Cerrado biomas nacionais, falou algo também. Como faltam somente três biomas para serem considerados patrimônios naturais brasileiros, a Caatinga, o Cerrado e o Pampa, fizemos
uma coleta de assinaturas e conseguimos o número suficiente.
Dado que se aprovaria o Cerrado e a Caatinga, seria aprovado
também o Pampa. Esse Deputado então foi à tribuna — vou
respondê-lo na próxima semana — e fez uma crítica, disse que
esse pessoal quer engessar o progresso, quer engessar o Cerrado, a Caatinga e o Pampa. Disse também que não conhecíamos
o Pampa e que o pessoal do agronegócio é que alimenta o povo
brasileiro.
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Sabemos que 70% da alimentação dos brasileiros vem da
agricultura familiar, da pequena agricultura brasileira. Está produzindo alimentos no Brasil. Os outros estão envolvidos só em
grandes financiamentos para commodities.
Mais ainda, ele referiu que quem está lutando por essa realidade é quem está contra o progresso brasileiro, contra o alimento na boca dos brasileiros. Não sei que alimento esse pessoal tem
colocado na boca do brasileiro, mas sabemos do trabalho escravo, do trabalho infantil, do desmatamento.
De acordo com amigos do Rio Grande do Sul, esse é o primeiro Estado brasileiro a ter já terras semidesérticas, dada a exploração na região de Santa Rosa, Santo Ângelo. Isso mostra que a
ação desse tipo de agricultores, desse tipo de empresários não só
não produz alimento para o brasileiro... Aliás, quem põe alimento na boca do brasileiro é o trabalhador, que tem de suar para
trabalhar e comprar, às vezes, mais caro. É o caso do arroz que é
comprado da Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB)
a 40, 50 reais o saco e vendido a 2 reais o quilo. E um saco tem
sessenta quilos. Isso é para mostrar como é o jogo de interesses.
Então, acho que temos de responder, e vamos responder.
E mais: esses empresários todos — não sei em relação a esse
caso aí, mas estou investigando isso — estão envolvidos com o
famoso caso do “feijão papel”.
Os senhores sabem que o Estado do Paraná era um grande
produtor de feijão. Não sei se é hoje. O pessoal mandava o papel como feijão para o Rio de Janeiro e para o Centro-Oeste.
Só vinha a nota fiscal em que eles cobravam o transporte, e o
feijão ficava no Paraná.
Depois tivemos o caso da “vacina papel”, que é famoso no
Brasil. Muita gente, inclusive, prejudica a própria exportação,
porque, em vez de vacinar todo o gado, vacina só parte dele.
Compra a nota fiscal...
Quanto ao último caso, o Deputado Adão Pretto nos informa que ele é genérico no Brasil, permitam-me a expressão.
É o caso do “adubo papel”. Compram o adubo também com
nota fiscal e não o aplicam. Não sei ao certo, vamos verificar
, mas parece que uma grande parte desse tipo de empresário
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— alguns são até Parlamentares — está envolvida nessa questão
do “adubo papel”.
Quero repelir isso veementemente. Acho que temos de tomar nota da expressão desse Deputado na Comissão de Agricultura. Peço ao nosso Presidente que oficie a Mesa para termos
todas as notas dessas expressões. Cada uma delas é passada. E,
por liberalidade ou para não criar caso, passa a haver preconceitos, omissões, agressões à luta pelo desenvolvimento sustentável do Brasil.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Chico Alencar) – Obrigado,
Deputado Pedro Wilson.
Imediatamente, passamos a palavra à ultima painelista desta
Mesa, nossa companheira Ana Dias.
O SR. DEPUTADO PEDRO WILSON – Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Deputado Chico Alencar) – Pois não,
Deputado.
O SR. DEPUTADO PEDRO WILSON – Quero apenas dizer que
V.Exa. tem um poder forte na Casa. Assim que assumiu a Presidência, com o Deputado Adão Pretto, logo no começo da palavra
da Dra. Sueli Carneiro, a Rádio Câmara já estava divulgando nosso
seminário. É sinal de que as pressões... Com todo respeito.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Chico Alencar) – Continuam
transmitindo?
O SR. DEPUTADO PEDRO WILSON – Continuam.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Chico Alencar) – Muito bem.
Com a colaboração do Deputado Pedro Wilson, que abriu os
trabalhos do plenário, que tem prioridade, e imediatamente os
encerrou para que o plenário seja este aqui. Aliás, muito representativo e muito bonito. De acordo com esse ponto de vista, é
uma beleza, uma maravilha.
O SR. DEPUTADO ADÃO PRETTO – Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Deputado Chico Alencar) – Pois não,
Deputado Adão Pretto, Presidente da Comissão de Legislação
Participativa.
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O SR. DEPUTADO ADÃO PRETTO – Antes de nossa palestrante iniciar a sua fala, também quero lamentar sobre aquilo que o
Deputado Pedro Wilson disse. Eu não saí na televisão, só V.Exa.
O SR. DEPUTADO ADÃO PRETTO – O Deputado Pedro Wilson
estava dizendo que fica, muitas vezes, exibido pelo fato de ser colega e conterrâneo do Deputado Ronaldo Caiado. Nós, do Rio Grande do Sul, somos conterrâneos do Deputado Luis Carlos Heinze.
Então, estamos disputando quem tem o parceiro mais radical.
Ele falava do “adubo papel”. Era um incentivo que o Governo
dava para aumentar a produção. O Rio Grande do Sul, na época, segundo estudo feito, ficou com dez centímetros a mais pelo
calcário que foi desviado. Se, na prática, tivessem colocado o
“adubo papel” na terra, o Rio Grande teria mais dez centímetros.
Então, imaginem a quantia de recurso que foi desviada. Não foram os pequenos que fizeram isso, e ninguém foi preso.
É lamentável esse tipo de coisa que tem acontecido. Essa burguesia inclusive impede que muitas questões da luta do povo que
precisa sejam realmente implementadas, porque eles avançam.
Por exemplo, tivemos agora a renegociação do endividamento. O meu conterrâneo do Rio Grande do Sul foi o Relator.
O Governo Federal destinou 78 bilhões para renegociação da
dívida. Os pequenos agricultores ficaram com uma fatia de 10
bilhões e os grandes fazendeiros ficaram com 68 bilhões. Foi só
para quitar a dívida daqueles que não podiam mais pegar financiamento, porque estavam inadimplentes. O pequeno agricultor
é pagador de conta. Então, apenas 3% estavam inadimplentes.
Cem por cento dos grandes fazendeiros estavam inadimplentes.
Por isso, ficaram com a grande fatia do recurso.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Chico Alencar) – A Constituição não permite isso, mas tudo é praticado.
Parece que essa disputa no sentido de se ter um pólo adversário mais extremado será vencida por mim. O Deputado Adão
Pretto tem o contraponto do Deputado Heinze, o Deputado
Pedro Wilson tem o contraponto do Deputado Caiado e eu tenho o contraponto do Deputado Jair Bolsonaro. Ganhei, não é?
Mais uma vez o Rio de Janeiro...
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O SR. DEPUTADO ADÃO PRETTO – Eu me esqueci de falar
desse ponto.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Chico Alencar) – Para quem
não estava no início, para quem não acompanha há mais tempo
a história das lutas do povo brasileiro, informo que Ana Dias é
do Movimento Fé e Política, da Pastoral Operária e do Comitê
Santo Dias da Silva, viúva de Santo.
Santo foi assassinado pela repressão da ditadura por defender
os direitos da classe trabalhadora.
É com muita honra que recebemos a nossa querida Ana.
A SRA. ANA DIAS – Bom dia a todos. Agradeço-lhes o convite
para participar deste seminário. É uma pena que poucas pessoas
estejam presentes neste momento tão importante, em que comemoramos os vinte anos da Constituição.
Agradeço ao Deputado Adão Pretto por ter-se lembrado também de toda essa história que vivemos até hoje. Uma história
triste, de lágrimas, de dor, de sangue, de algumas vitórias, de
muitas decepções, mas de teimosia, porque, graças à luta e à
história deste País, estou aqui hoje para dar continuidade àquilo que já começou há muitos anos. É o caso dos nossos amigos
índios, nossos companheiros, que agora estão aqui , brigando
por seus direitos. E não deveria haver essa briga, porque o direito é deles e lhes foi roubado, assim como ocorre com os negros,
as mulheres, os trabalhadores. E sempre nós é que fazemos a
história deste País. Posso dizer isso porque vivi os anos de ditadura no Brasil, e muitos ainda não conhecem essa história.
Ontem, uma companheira disse: “Pena que quem está aqui conhece um pouco essa história. E o povo?”
Nesse trabalho, nessa caminhada, nós sempre acreditamos
que quem faria a virada, quem derrubaria a ditadura seriam as
lutas populares. O povo foi às ruas, enfrentou a repressão e a polícia, foi espancado, preso. Muitas dessas pessoas estão aqui hoje,
como eu e tantos outros que vejo aqui. Como foi boa a Mesa de
ontem que falou das nossas lutas! Cito o nome de Irma Passoni e
de tantos outros que começaram conosco na década de 70.
A Igreja mostrou ter muita força. Muita gente está hoje neste
Parlamento graças, também, à força dada pela Igreja. Não pela
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Igreja toda, é claro. Ela também matou o negro, ajudou a reprimir e a massacrar. Mas uma ala dessa Igreja, nos anos 70, mostrou muito a sua cara, mostrou muita força e contribuiu bastante com as organizações, os movimentos, o povo em sua luta.
Eu, que estou aqui, que nasci lá no interior de São Paulo, que
fui da roça, que fui bóia-fria, que fui empregada doméstica...
O Santo Dias também foi bóia-fria, meeiro, trabalhador de roça.
Ele foi expulso de lá por fazer greve, em 1962. Ele já tinha um
movimento, e tinha apenas dezessete ou dezoito anos. Com sua
cabeça voltada para o bem, para a luta do povo, ele foi contra
uma situação na fazenda. E o fazendeiro expulsou sua família em
24 horas. Não tinham para onde ir. Tiveram de ir morar de favor.
Perderam o pouco que tinham, porque tinham apenas galinhas,
um porco e um cavalo. Era isso que o patrão ainda os deixava
ter na fazenda, naquela época. Ele foi expulso de lá. Fecharam
as porteiras, porque ele era uma persona non grata por ter exigido
carteira assinada. Só que ele nunca trabalhou para si. Não exigiu
carteira assinada só para ele — naquele tempo era ainda pior do
que é hoje —, mas para todos os trabalhadores. Ele reuniu alguns
trabalhadores e tentou discutir com eles, mostrando-lhes que tinham de exigir carteira assinada. Por esse motivo ele foi expulso
da terra. A partir daí, foi ser bóia-fria. Lá no interior, como bóiafria, tentou ficar num sindicato rural, mas não deu certo. Então
ele foi trabalhar como metalúrgico em São Paulo. Isso foi em
1962. Em 1965, nós nos casamos. Só começamos a participar de
alguma coisa depois de 1968, 1969.
E nós, que sempre tivemos criação católica, aprendemos com
a Igreja que, quanto mais sofridos, mais facilmente conseguiríamos ganhar o céu. De repente, com a luta, percebemos que
não era bem assim. Enquanto acreditávamos que, quanto mais
pobre e mais sofrido fôssemos, mais facilmente ganharíamos o
céu, ninguém mexia conosco. No dia em que nós começamos a
fazer exigências, passamos a ser malvistos. Então, todo mundo
que olhava o Santo e a Ana como pessoas de igreja passou a dizer
que éramos subversivos, comunistas, agitadores. E começamos a
ser perseguidos, muito perseguidos. Mas a teimosia, a crença e a
força fizeram com que continuássemos na luta.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Chico Alencar) – Ana, parece
que aconteceu a mesma coisa com Jesus Cristo. É preciso avisar
à hierarquia da Igreja.
A SRA. ANA DIAS – A mesma coisa. Mataram Jesus, mataram
a Irmã Dorothy, mataram o Santo Dias, mataram tantos outros,
mas não mataram a luta. Ela está aí, e nós ainda acreditamos
nela. Por isso estou aqui.
Quando o Santo foi assassinado, o Departamento de Ordem
Política e Social (DOPS) foi lá na casa do meu pai, no interior.
Ninguém sabia que eles sabiam onde meu pai morava. Disseram:
“Matamos o Santo. Os próximos serão a Ana e as duas crianças”.
Em 30 de outubro de 1979, na porta da Fábrica Sylvania,
Santo Dias foi assassinado porque lutava, fazia uma greve durante a ditadura. E foi contra todos esses repressores que tivemos
todo esse sofrimento e iniciamos essa luta. No dia do seu assassinato, eu estava junto, na greve. As mulheres têm papel importante, são a bandeira de luta por trás de qualquer homem. Por
isso, quando entrei nessa luta, o que conseguimos aprender...
Não aprendi na escola, na família, mas aprendi na luta.
Houve dois momentos em minha vida, o antes e o depois.
No antes, era aquela mulher da roça, aquela mulher empregada.
Santo ainda era meu namorado quando foi expulso da fazenda do
patrão, meu e dele. Eu tinha dezessete anos. Eles disseram que o
Santo era mau elemento. Até que o Santo era trabalhador e não
mexia com nenhum movimento. Eles diziam: “Esse vai ser seu
marido”. A partir daí, o Santo não prestava mais, era uma pessoa perigosa. Então, eles não queriam mais que eu casasse com
Santo Dias. Em 1962, ele teve que sair de lá. Em 1965, casamos.
Em 1970, quando começaram os trabalhos das comunidades de
base, iniciamos um trabalho com as mulheres, as famílias. Quanto
eu aprendi. Fazíamos com que as mulheres saíssem de casa. Que
coisa maravilhosa fazer uma mulher saber que faz parte desta sociedade, que pode enfrentar a polícia, brigar, ser presa. Quantas
mulheres foram para a rua e conseguiram discutir com a polícia.
No movimento do custo de vida, que já faz trinta anos, foi
em 1978, conseguimos vir para Brasília. Então, já andamos apanhando há muito tempo. Já estamos calejados, mas ainda não
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aprendemos. Fomos para a rua, levamos as mulheres, levamos
abaixo‑assinados, conseguimos fazer com que as mulheres levassem esses abaixo‑assinados para os maridos, que os levaram para
as fábricas, onde eles discutiam. Muitos maridos diziam: “Onde
tua mulher está andando com isso? Isso é perigoso”.
A mulher começou a se interessar, ouvir o repórter, a notícia,
porque a mulher antes só via a novela. Quando ela começou a
participar, começou a se interessar, discutir, sentar, fazer grupo.
Tudo isso era muito iniciante. Como era grande o trabalho dos
movimentos, das reivindicações e das vitórias que tivemos em
todos esses anos, vitórias que passamos para os nossos filhos e
vamos passar para os nossos netos.
Muita coisa decepcionou. Uma das coisas foi o Parlamento.
Conseguimos trazer o nosso Presidente que está aí hoje porque
fomos para a rua, enfrentamos, brigamos. Elegemos muitos Deputados e Vereadores porque fomos para a rua. Para ganhar o quê?
Nada. O que tínhamos era uma vitória quando esse povo estava
lá. Sabem o que eles diziam para nós? Uma coisa que acho mais
interessante é a formação de todo aquele povo da periferia. Por
mais desinformados que eles estivessem, quando começávamos
uma discussão, o crescimento e o interesse por toda essa participação política... Antigamente, quando se falava em política, era
algo muito distante, porque naquele tempo era o Movimento Democrático Brasileiro (MDB) e a ARENA, ainda não havia todos os
partidos. Lutamos para criar o Partido dos Trabalhadores. Toda a
vida, brigamos muito. Muitas vezes, tivemos briga com o nosso
próprio pessoal. Muitas vezes, achávamos que iríamos brigar com
o pessoal da direita, mas ficamos muito mais decepcionados por
dizermos que éramos da esquerda e esse da esquerda nos decepcionar tanto, porque muitas coisas ele não fez a nosso favor, ele nos
decepcionou muito. Vemos isso hoje, foi dito aqui várias vezes.
O nosso povo achava que o Lula iria entrar e seria uma mágica.
Que mágica, gente? Quanta coisa ainda está para acontecer. Mas
quem vai resolver é a organização, são os movimentos, é a luta
do povo. Se não acontecer isso, jamais vamos conseguir reverter esse quadro. Neste momento, está um fracasso, porque quem
está aqui dentro nunca mais voltou para ajudar a organizar, a
preparar e a mudar essa situação. Eles diziam que iriam voltar às
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bases para fazer com que... Tudo o que acontecesse aqui, foi o que
disseram, iriam nos levar, e, chegando lá, iríamos opinar, e eles
trariam para cá. Cadê que isso aconteceu? Não acontece mais.
E o povo desmobilizado não sabe como cobrar. Naquele tempo,
havia sindicato, grupo de mulheres, grupo de mães, a igreja. Hoje,
a igreja também está em outro momento. Agradecemos muito,
porque muito ela fez, mas muito ficou a desejar. Há muitos movimentos hoje, muita luta, mas tem muita coisa para fazer, muita
coisa que ainda falta para a nossa vitória, para a luta daqueles que
deram o sangue, a vida, como Santo Dias e tantos outros.
Ano que vem, completa trinta anos a morte de Santo. Estamos aqui para falar desses verdadeiros heróis anônimos. Se não
falarmos hoje, essa história vai ficar escondida. Aqueles que
reprimiram, que mataram, são os heróis que estão na praça.
Não fizemos a luta para ficarmos como heróis, mas para que mudasse esta Nação, a nossa vida, a vida do povo brasileiro.
Eu acredito na luta do povo brasileiro. Por isso estou aqui.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Chico Alencar) – Muito obrigado, Ana, que falou com o coração sobre sua história de vida, belíssima, exemplar, melhor do que mil discursos das Excelências
que ouvimos seguidamente.
Vamos à parte do debate e das intervenções. Como há dez inscritos, eu pediria que se ativessem a três minutos e compreendessem o papel repressor do coordenador dos trabalhos. É inevitável
eu lembrar o tempo.
Começamos com Joaquim Carlos Carvalho.
Se a pessoa quiser dar detalhes de onde atua, o que faz, onde
estuda e trabalha, enriquecerá o debate.
O SR. JOAQUIM CARLOS CARVALHO – Gostaria de agradecer
ao Chico, ao Adão. É uma grande satisfação.
Venho aqui como um pequeno representante, mesmo grande
deste jeito, do movimento de rádio comunitária. Coordenador
Jurídico da Associação Brasileira de Radiodifusão Comunitária
(ABRAÇO) até 2007, hoje atuo na ABRAÇO do Distrito Federal.
Emociona-me muito ver a Ana expressar todo o processo de
repressão. Infelizmente, isso não parou. Mesmo num país democrático, num governo popular, ainda estamos sofrendo com a re-
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pressão. Este ano, fui intimado pela Polícia Federal por incentivar
o crime, simplesmente porque quis botar uma rádio comunitária
no ar e incentivar companheiros de todo o Brasil a exercer seu
direito humano à comunicação. Estou prestes a ser indiciado por,
em determinado momento, ter mandado um transmissor para
Uberaba, Minas Gerais, para que companheiros que foram reprimidos colocassem uma rádio no ar. Fecharam oito, iríamos colocar uma. Apropriaram-se de um e-mail particular meu, não sei
como, nessa tecnologia, e estou nesse processo de indiciamento.
Gostaria de deixar claro que a Constituição completa vinte
anos, mas esse setor da comunicação ainda não foi regulamentado. Isso está diretamente ligado, porque é um instrumento dos
movimentos sociais. A Ana, o Spis e a Sueli vieram aqui e apresentaram bem as suas palavras, mas, se não houver um instrumento para replicar para a grande população, isso não vai chegar. Eles têm o controle da comunicação, e nós temos que lutar
nas pequenas reuniões dos pequenos grupos.
Então, temos que nos apropriar da comunicação, para levar às pessoas o que está acontecendo, e não viver como a mídia trata. Hoje, eu conversei sobre isso. É muito interessante
essa questão da crise e da comunicação. Quando estourou a
crise, a Rede Globo vinha batendo que o Brasil estava em crise.
Foi só mexer no cofre deles, as pessoas pararem de fazer publicidade, que mudou. Ontem, no noticiário, eles estavam dizendo
que o supermercado não teve crise, ainda não baixou os níveis,
o Brasil ainda não sentiu a crise. No momento em que eles
apertaram, para tentar fragilizar o Governo, isso mexeu no bolso deles. E aí estão mudando o discurso.
Gostaria de convocar todos os movimentos sociais. No dia 2,
haverá o preparativo da pré-Conferência Nacional de Comunicação. Temos que exigir que o Governo assuma a Conferência
Nacional de Comunicação. Já foram 38 conferências nacionais,
e está na hora de o Governo assumir a comunicação como um
direito humano e garantir ao povo esse poder, o fim do processo
de digitalização, que prejudica a sociedade e só garante o poder
para quem já o tem.
Muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Chico Alencar) – Obrigado,
Joaquim. Agora, o Rogério Thomaz.
O SR. ROGÉRIO THOMAZ JÚNIOR – Bom dia. Vou usar até
menos, o Joaquim já disse várias coisas que eu queria dizer.
Sou Rogério Thomaz Júnior, jornalista, membro da Direção
do Sindicato dos Jornalistas do Distrito Federal e integrante do
INTERVOZES — Coletivo Brasil de Comunicação Social.
Enfatizando o que Joaquim disse, essa lacuna que temos na
Constituição quanto à comunicação é fruto, inclusive — temos
que fazer a autocrítica da sociedade civil organizada —, de uma
visão ainda predominantemente instrumental que se tem da comunicação, que a comunicação é apenas para divulgar aquilo
que aconteceu e fazer circular as mensagens do nosso dia-a-dia.
A indústria da comunicação é muito mais do que isso. Ela é
uma indústria sui generis no capitalismo, porque, além de fazer
circular o capital no seu próprio campo das mercadorias — inclusive a informação é tratada como mercadoria —, ela é também hoje o principal aparelho ideológico na sociedade, função
cumprida antigamente pela escola, por outros aparelhos do Estado. Hoje, quem a cumpre são os meios privados, os meios de
comunicação. Ela tem essa dualidade, algo que a eleva a uma
condição estruturante da nossa sociedade, não apenas um instrumento como outros.
Com relação à fala de Sueli, por exemplo, ela chegou perto
de citar, achei que fosse fazê-lo, o caso do Ali Kamel, o grande
chefão do jornalismo da Rede Globo. Ele escreveu um livro cujo
título já diz tudo: Não somos racistas. Ou Não existe racismo — não
me lembro exatamente agora. A capa desse livro foi exibida em
superclose no principal programa do País, a novela das oito, que
atinge dezenas de milhões de pessoas. Esse livro expressou a posição da Rede Globo sobre a questão do racismo no Brasil. Poderia
dar o exemplo, já foi falado, a Ana falou, o Spis falou também...
Lembro que o Spis foi Secretário de Comunicação da CUT.
Esses mesmos meios de comunicação que se colocam como
bastiões da democracia e da liberdade de expressão, essas empresas que hoje atacam medidas como o controle público social
dos meios de comunicação, o Conselho Federal de Jornalismo,
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a Agência Nacional do Cinema e do Audiovisual (ANCINAV) e
outras coisas, pediram e apoiaram o golpe de 1964 e sustentaram o regime ideologicamente durante os seus 21 anos. Hoje,
continuam tendo a mesma postura reacionária contra os movimentos populares.
Concluo reforçando o chamado do Joaquim. Estamos na luta
para conseguir um espaço para discutir a política de comunicação no País. Não existe uma política pública, existe uma política feita sob medida para os interesses privados do País, não
existe nada de público na comunicação. Estamos nessa cruzada
para conseguir uma conferência nacional de comunicação.
Pedimos às entidades e aos movimentos presentes que se somem a esse processo. Dia 2, terça-feira, teremos um grande evento na Câmara para tentar reforçar esse processo.
Vou divulgar o site da comissão pró-conferência: www.
proconferencia.com.br.
Fazemos esse chamado a vocês.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Chico Alencar) – Obrigado,
Rogério.
O próximo é Sérgio José Custódio.
O SR. SÉRGIO JOSÉ CUSTÓDIO – Bom dia a todos e a todas.
Eu sou Sérgio José Custódio, da Coordenação Nacional do MSU,
Movimento dos Sem Universidade, um nome dado justamente por D. Pedro Casaldáliga, que é uma grande referência nesse
processo de construção da luta popular brasileira, nos anos 70 e
anos 80, que vai desaguar no ascenso de massas.
A gente gostaria de, em primeiro lugar, saudar a Comissão
de Legislação Participativa pelo importante impacto de resultado. Estavam aqui o Deputado Pedro Wilson, o Deputado Chico
Alencar, que requereu uma audiência pública organizada muito
às pressas para a aprovação no dia da Consciência Negra do Projeto de Lei nº 73/99. Se não fosse a atitude corajosa da Comissão,
não teríamos a aprovação desse projeto. E aqui dialogo um pouco
com a fala de Ana Dias, lá da Zona Sul, amiga de Vanda, de
D. Maria, lá da nossa área, no seguinte sentido: há uma música
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de Raul Seixas que diz que somos a mosca na sopa. Chico Alencar estava meio triste, porque naquele dia não havia ninguém na
audiência pública, marcada às pressas, e hoje já há mais gente.
Acho que temos de continuar acreditando que somos a mosca
na sopa, se as coisas hoje não estão tão boas para os movimentos
como estavam nos anos 80 e nos anos 70.
Eu gostaria, nesse sentido, de reforçar o que foi dito também pelos companheiros da área de comunicação: nós sofremos, desde a aprovação do projeto de lei no plenário da Câmara, golpes cotidianos da mídia. A alguns dos senhores que
já foram contatados aqui, e outros, às redes sociais dos movimentos que estão aqui presentes, pedimos que nos ajudem a
construirmos, nos 120 anos de Abolição inconclusa da Escravidão no Brasil, nos sessenta anos da Declaração dos Direitos
Humanos, o convencimento dos Senadores para a aprovação,
neste ano, do Projeto de Lei (PL) nº 73, que reserva 50% de
vagas para a escola pública e respeita a presença de negros,
negras e indígenas no País nas diversas Regiões.
Minha pergunta, já que me pediram para não fazer discurso
— mas é difícil a gente não falar de algumas coisas importantes
aqui —, minha pergunta é muito simples, e ao mesmo tempo
muito complexa também: como é que nós, Spis, Alencar, Ana
Dias, Sueli Carneiro, podemos fazer com que o samba, nesta
conjuntura, o samba do movimento negro, o batuque dos trabalhadores, a música caipira do movimento sem-terra juntemse para refazer a orquestra popular, para pautar este País, para
produzir um processo de ascenso da luta de massas neste País?
E como vocês enxergam o papel da Comissão de Legislação
Participativa? Como uma ferramenta que a gente deveria usar
mais, para fazer, para dar vazão a isso? Como poderia ser feita
uma agenda positiva que incluísse a Comissão de Legislação
Participativa?
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Chico Alencar) – Obrigado,
Sérgio.
Com a palavra Marcelo Arruda. Só homens? A Mesa aqui está
mais representativa do que a lista de oradores, até agora
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O SR. MARCELO ARRUDA – Bom dia a todos e todas. Meu nome
é Marcelo Arruda, participo também do Coletivo INTERVOZES,
Coletivo Brasil de Comunicação Social, e além disso sou pesquisador de comunicação comunitária da Universidade de Brasília,
e sobretudo militante da democratização da comunicação e do
direito à comunicação, focando nas áreas de rádios comunitárias
e rádios livres.
Esta Mesa está muito rica, porque levanta a questão do esquecimento do Brasil, do não-entendimento do Brasil. Quero ter um
pouco a pretensão de aprofundar esse não-entendimento com
duas histórias.
Nesta semana houve, até terça-feira, o Festival do Cinema
Brasileiro de Brasília, e na mostra de dezesseis milímetros o Cineasta Gabriel Marinho apresentou o filme Ainda Somos os Mesmos, que contava um pouco da história da redemocratização.
Ele contou-me, já que somos colegas de curso, que ficou surpreso quando descobriu que muitas pessoas achavam que o processo Diretas Já tinha sido vitorioso. Muitas pessoas, principalmente os mais jovens.
A segunda história — e aí, ainda no campo do comunicação,
pegando a novela das 8 horas —, quando do começo da novela
Duas Caras, foi mostrada a questão do movimento estudantil
como um movimento baderneiro, que queima livros, que invade
reitorias, que não tem nenhum sentido, e isso aconteceu justamente durante o processo da ocupação da Reitoria da UnB.
Surpreendentemente, durante esse processo, a personagem de
Marília Pêra propôs, em debate, chamar os “bravos estudantes”
da UnB. É curiosa essa mudança de visão.
A gente está num processo de luta, de reorganização da população, em que a visão que essa própria população tem de si
mesma — raras as exceções de sempre: rádios comunitárias, mídia independente — é construída pela grande mídia, os cidadãos não têm a oportunidade de eles mesmos falarem por si, e
lembrando que são concessões públicas. Está na Constituição: as
emissoras de rádio e TV são concessões públicas. E tivemos nesta
semana uma audiência que problematizou essas questões.
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Entender isso é parte do problema brasileiro. Entender que
Estado, democracia e participação popular têm a ver como o
modo como a população queira ver a sua própria visibilidade
é parte do problema brasileiro. Eu gostaria que vocês, nas suas
respostas, tentassem problematizar um pouco isso, já que as
lutas apontadas aqui foram muito claras, as falas foram muito
claras quanto à questão do posicionamento da mídia e à nãoparticipação da mídia.
Eu acho que Estado, democracia e participação popular só
se darão a partir do momento em que a gente dominar, a gente construir nossos próprios meios de comunicação, com raça,
amor e paixão.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Chico Alencar) – Obrigado,
Marcelo.
O próximo expositor é Paulo Maldos.
O SR. PAULO MALDOS – Eu trabalho no CIMI, sou assessor
político do Conselho Indigenista Missionário, e quero levantar
uma questão para a Dra. Sueli Carneiro que é referente a essa
questão da Constituição. Realmente, na Constituinte houve um
avanço, tanto para a questão indígena, na demarcação e no reconhecimento dos direitos indígenas, direitos originários, foram
criadas as bases para demarcação dos territórios indígenas e para
o respeito às culturas indígenas, como também houve avanço na
questão do reconhecimento dos territórios dos quilombolas, e
também criadas as bases para a sociedade brasileira entrar num
outro patamar de respeito à diversidade, também do ponto de
vista das nossas relações, das relações da sociedade nacional com
os negros e as negras deste País.
De lá para cá muita coisa se conseguiu, e muita resistência
vem sendo gerada; principalmente quando as lutas avançam
mais, mais resistência e novas estratégias o outro lado cria para
tentar justamente impedir esses avanços.
E este ano eu acho que ficou pública a questão das lutas indígenas e quilombolas, em muita evidência, particularmente na questão da área indígena Raposa Serra do Sol. E a gente
vem percebendo este ano que existe uma estratégia articulada
para tentar negar os direitos tanto dos quilombolas quanto dos
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indígenas. E a gente tem percebido a criação de uma espécie de
neo-racismo no Brasil, com intelectuais orgânicos financiados
pelas grandes empresas, claramente. Vou dar os nomes: Denis
Lerrer Rosenfield, um pretenso filósofo gaúcho, que circula no
Brasil inteiro financiado pela Federação Nacional de Agricultura, pela Aracruz Celulose, é assessor dessas empresas, dando
palestras, orientação de como a Confederação da Agricultura e
Pecuária do Brasil (CNA) pode, os fazendeiros podem combater
a Via Campesina, como podem combater as lutas quilombolas,
como podem combater a demarcação de terras indígenas no Espírito Santo, em Roraima, no Mato Grosso do Sul, no Sul do
Brasil como um todo. Demétrio Magnoli é outra figura, e ele
está na Globo, na Folha de S.Paulo, em O Estado de S.Paulo, em
O Globo, lugares de muita visibilidade. São intelectuais orgânicos que ficam combatendo desde demarcação de terras indígenas, quilombolas, cotas, o tempo inteiro, acusando o regime
de cotas de criar o racismo no Brasil, de inventar o racismo, dividindo a sociedade. Já vi esse Demétrio Magnoli muitas vezes
no Globo News, em debates, no Painel, afirmando que o regime
de cotas está inventando o racismo, está dividindo a sociedade
brasileira, que onde não existia divisão está gerando a divisão.
São os mesmos que têm seus nexos com os contrapontos no Rio
de Janeiro, com militares de extrema direita. No subterrâneo estão militares de extrema direita, que vão ao ponto de assessorar, alguns desses militares, arrozeiros de Roraima em técnicas
de guerrilha. A Polícia Federal identificou, em Raposa Serra do
Sol, assessores militares que assessoraram os arrozeiros em fabricação de bomba para atacar os índios da Raposa Serra do Sol.
São os mesmos que em infinitos blogs na Internet dos militares
de extrema direita afirmam coisa do tipo: os índios querem criar
território, os quilombolas também vão querer territórios no Brasil, vão dividir, esfacelar o Brasil. Então, são todos blogs racistas,
extremamente perigosos, e vemos isso num crescendo. Então, a
ponta do iceberg são figuras como Denis Lerrer Rosenfild, Demétrio Magnoli e outros conexos. É uma rede que se está formando,
que vai desde o subterrâneo até essa aparência aí bancada por
Rede Globo e a grande mídia.
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Dirijo minha questão para Sueli, mas acho que é para todos
nós: como começar uma contra-ofensiva de respostas articuladas, um contraponto, do ponto de vista do embate mesmo, com
esses setores que são intelectuais orgânicos do racismo, intelectuais orgânicos contra tudo que se avançou na Constituinte, na
Constituição? Querem ou impedir de avançar (a demarcação de
quilombos, por exemplo) ou querem retroceder, com esse arsenal que há aqui de projetos de lei para reverter capítulos da
Constituição, artigos da Constituição.
Então, a questão que levanto para a Sueli e para todos nós é:
como passarmos a enfrentar esse debate, na grande mídia inclusive? Acho que nas redes de Internet de que participamos, que
alimentamos, mas também na própria casa onde se apresentam,
na grande mídia, porque isso vem entrando, em termos de ideologia, na nossa sociedade, através de novelas, através de debates
democráticos na mídia.
Esse Denis Rosenfield aparece muito naquela página três da
Folha, no espaço do “sim ou não”. Aparece ali como se fosse um
debate democrático, mas ali vão infiltrando as idéias, tentando
gerar na sociedade brasileira uma espécie de neo‑racismo.
Então, acho que temos de discutir como fazer para enfrentar a
polêmica com esse pessoal e denunciar as raízes, digamos, desse
posicionamento, em termos do que tem de mais atrasado na sociedade brasileira, indo contra o que se conquistou a duras penas
na Constituição.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Chico Alencar) – Obrigado,
Paulo.
Em seguida, Magnólia Maria José.
A SRA. MAGNÓLIA MARIA JOSÉ – Bom dia para todos. Meu
nome é Magnólia, moro na Ceilândia. Não tenho muito o que
dizer. Tenho até medo de microfone. Faço parte de um fórum de
mulheres em Ceilândia, onde trabalhamos com as mulheres que
sofrem violência familiar e doméstica. Estamos na luta há quatro anos para diminuir a violência, principalmente contra nossas
mulheres que sofrem mais. Estou aqui também para pedir que o
Governo olhe mais para esse lado da violência que temos sofrido
muito. Nós, que trabalhamos com as famílias, é que sabemos a
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nossa luta, e é muito perigoso. Fazemos as coisas porque temos
que fazer algo pelo nosso semelhante.
Obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Chico Alencar) – Obrigado,
Magnólia.
Com a palavra o Sr. Eranildo Simeão.
O SR. ERANILDO SIMEÃO – Vou-me apresentar rapidinho,
porque três minutos, para mim, poderia ser meia hora. Sou macuxi, indígena da Raposa Serra do Sol, estudante e professor da
língua materna. Atualmente sou um pequeno Parlamentar, Vereador agora eleito.
O povo me mandou aqui exatamente para esclarecer o que se
passa atualmente na Raposa Serra do Sol.
Pelos dados, segundo o Governo, temos 178.345 alunos, no
âmbito nacional; 1.200 professores; 7 universidades, e assim vai.
Temos, somente na Raposa Serra do Sol, 18.098 pessoas; 35 mil
cabeças de gado bovino. Nesse sentido, só para esclarecer um
pouco, sentimos muita dificuldade de trazer nossa verdade aqui
no coração do Brasil, no coração nacional. Agora, neste momento, vejo que, infelizmente, nossos grandes representantes do
Estado de Roraima não têm trazido um quadro positivo para os
Srs. Deputados neste coração do Brasil. Quero reverter esse quadro negativo, para dizer que, na verdade, não passamos fome,
nunca passamos fome. Hoje estamos tratando da crise nacional,
da crise no Brasil, enfim, e agora estou desconfiando da questão
da soberania nacional e da terra da União.
Quando alguém falou da questão do petróleo, será que os índios é que estão internacionalizando ou entregando o tesouro
brasileiro para as multinacionais? Nossa terra é bem discutida
de forma conjunta com os Deputados e já passou por todos os
Ministérios. Estamos desconfiando de um grande monocultor
multinacional, plantador de acácia, que é um suíço, não é roraimense. Não é o próprio roraimense, os nossos irmãos brancos,
negros, índios que estão lá, é o suíço, fazendo grandes plantações. Será que isso não fere a Constituição Nacional que está
aqui? Isso estou perguntando.
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A saúde também. Quando uma vez se marca a terra, é saúde
do índio. A Constituição é muito boa, muito bacana e muito
rígida, o que eu vejo as pessoas que com ela trabalham aqui no
coração do Brasil, que é Brasília, Distrito Federal.
Então, vimos aqui para mostrar que essa situação nossa da Raposa Serra do Sol não é desconfiança de entregar o Brasil para
outros países. Vim aqui como um Parlamentar pequeno, mas isso
já está segurando a soberania nacional. Nós, povos indígenas, temos visto muito negativamente isso, quando dizem: “Não, índio
está vindo na cabeça de alguns estrangeiros”. Isso é pura mentira.
Sou um professor, vocês têm nos escritos um bocado de coisas do
tempo de 1500, que foi o pessoal que tentou vir aqui. Agora, neste
momento, vemos que não é a Igreja, não é alguém que está nos
dando cabeça, é a escola que está nos mostrando, tanto a situação
do sofrimento dos quilombolas, dos brancos pobres, dos índios.
Alguém falou: “Ditador já morreu, o que está acontecendo agora
é o torturador”. Não é torturador, para nós já são matadores da
nossa Nação brasileira. É isso que está acontecendo aí.
Há pouco ouvi a questão dos 68 bilhões, 10 bilhões. Agora eu
vi que as coisas não são assim no Brasil.
O que estamos vendo aqui, pessoal, é que nos garanta... Onde
estão os Srs. Deputados para garantir essa força da Constituição?
A Reserva Raposa Serra do Sol — não é desconfiança — é brasileira. O Brasil é nosso. O Brasil é do povo negro, é do povo branco,
é do povo índio.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Chico Alencar) – Sr. Eranildo,
repita a última frase na sua Língua Macuxi, que o Brasil é do povo
negro, índio, branco.
O SR. ERANILDO SIMEÃO – (Fala em Macuxi.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Chico Alencar) – Por favor, não
precisa traduzir, mas diga: Desejo para todos nós um ano novo
de muitas lutas e conquistas.
O SR. ERANILDO SIMEÃO – (Fala em Macuxi.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Chico Alencar) – Obrigado, irmão.
Passo a palavra ao Sr. Pedro Raposo da Silva.
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O SR. PEDRO RAPOSO DA SILVA – Eu também sou da Reserva
Raposa Serra do Sol. Gostaria de falar um pouquinho só sobre a
questão da mídia. Assim, nós falamos dos meios de comunicações em geral, da Globo.
Estive na Câmara dos Deputados e no Senado Federal em
maio, quando aconteceu a mobilização da Reserva Indígena Raposa Serra do Sol. A gente assistiu muito, inclusive a gente deu
muitas entrevistas que não saíam como a gente havia falado.
Estão entendendo? A Globo era a primeira a chegar e pedir para
a gente fazer entrevista e tal. Quando a gente ia puxar pela Internet — lá tem uma casa que a gente puxa pela Internet —, ela só
falava a favor dos arrozeiros, do Sr. Paulo César Quartieiro. Esse
era o tema principal. Nós éramos invasores e o Sr. Paulo César era
o camarada perseguido, lá.
Se não tivéssemos ali uma câmera para registrar o que foi feito, o massacre dos dez indígenas que aconteceu lá, a mídia até
hoje estaria contra nós.
Isso foi um grande avanço. Conseguimos gravar alguma coisa
lá. Colocaram até que nós já estávamos preparados para fazer
isso, gravar o que ele ia fazer com a gente.
A gente tem meio de comunicação para gravar nosso trabalho, não a matança de ninguém. Mas a mídia disse isso. Para
comprovar isso, eu tenho um clipes com quase quinhentas folhas — todo dia a gente ia na mídia e tirava só de Raposa Serra do
Sol. E 95% eram favoráveis ao Sr. Paulo César Quartieiro, grande
rizicultor, e os indígenas, derrotados.
Isso me faz lembrar da Sra. Ana, quando ela falou quase derramando lágrimas, e nós também derramamos lágrimas e sangue.
A gente conseguiu conversar com nove Ministros — não conseguimos falar com todos — e falamos a mesma coisa que citamos
aqui. Pedimos que Raposa Serra do Sol seja reconhecida e mantida
como área indígena, que já está homologada como área contínua.
Por isso estamos aqui, mais uma vez para fazer isso.
E eu quero reforçar o que o Eranildo falou. Nós, povos indígenas, não vemos a questão da Raposa Serra do Sol como uma coisa
mais emblemática, maior do que está no debate hoje, e que vai a
julgamento. Já está no Supremo, última instância aqui no Brasil.
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O que a gente vê na discussão é que quem está entregando a
nossa terra são os próprios Parlamentares, o Governo
Muitas vezes, só o Governo, embora já tenha caminhado
muito com os povos indígenas, colocando todos os direitos que
nós estamos tendo, agora, para estar aqui também, para discutir.
Mas muitos desses direitos estão escritos só no papel e na fala,
para fazer, está assumido. Na hora de fazer o trabalho concreto,
isso desaparece, acompanhando um pouco do que ela já falou.
Agora, o que nós estamos pensando dos vinte anos da Constituição? Será que vai mudar daqui para frente?
Povo pobre, povo negro e povo indígena nunca vão se igualar
com os grandes que já estão aí. Nunca. Se a gente tem dez reais,
o grande já tem cem. Se a gente consegue cem, ele já tem mil.
Então, isso nunca vai se igualar na questão de distribuição de
renda. Nunca.
Mas fez-me lembrar que 75% do povo brasileiro são alimentados pelos pequenos agricultores. Alimento de qualidade, não
aquele com agrotóxicos, não aquele envenenado, que todo dia
toma banho de veneno. Não é. É um produto tirado da natureza, plantado na natureza, conforme a natureza, que os povos
indígenas produzem para mandar para o mercado, principalmente o mercado interno.
Era isso o que tínhamos para discutir.
Eu não tenho nada a perguntar, mas queria só afirmar essa
garantia que estamos trabalhando para a questão.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Chico Alencar) – Obrigado
Pedro.
O SR. DEPUTADO ADÃO PRETTO – Deputado Chico Alencar,
peço apenas trinta segundos.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Chico Alencar) – Pois não.
Com a palavra o Deputado Adão Pretto.
O SR. DEPUTADO ADÃO PRETTO – Quero aproveitar para
dar um testemunho sobre o que o nosso companheiro dizia a
respeito das entrevistas que os índios têm concedido e não são
publicadas.
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Eu vi, prezados companheiros, uma das melhores respostas
que o nosso povo já deu em entrevista. Aí, você vai somar ponto
ao seu Deputado, que é o que de pior que nós temos.
Houve audiência nesta Casa para debater a questão da Reserva Raposa Serra do Sol e o Deputado Jair Bolsonaro foi tão radical
contra os índios que um índio pegou um copo de água e jogou
na cara dele.
Em entrevista para a televisão, ao ser perguntado pelo repórter por que havia jogado água no Deputado, o índio respondeu:
“Porque eu não tinha uma flecha!”
O SR. PRESIDENTE (Deputado Chico Alencar) – Vou passar a
palavra ao último inscrito. Depois falarão os Parlamentares.
Com a palavra o Sr. Inácio Pereira.
O SR. INÁCIO PEREIRA FILHO – Sou Inácio Pereira Filho e
estou representando os trabalhadores rurais do Município de
Cristalina, Goiás.
Estamos lá com três pré-assentamentos liberados neste ano
pelo Governo Federal. Mas estamos com algumas pendências.
O Governo compra a propriedade; é dada a emissão de posse e
nós ocupamos a terra. Quando chegamos nas terras para trabalhar, felizes, com alegria total, na certeza de que vamos começar
a produzir e recuperar os tempos perdidos trabalhando em beira
de estrada, aí entra a questão ambiental que eu levantei ontem.
E alguém da Mesa se levantou e questionou o que aconteceu em
Mato Grosso e no Pará.
Estamos no Estado de Goiás, embora tenhamos tudo a ver
com o que aconteceu lá. Quem vai responder e pagar por aquelas
barbaridades e aquelas besteiras que cometeram no Pará, até a
polícia prender esses cidadãos que pegaram e venderam as madeiras, as aves e as caças seremos nós. Quem vai pagar o pato
seremos nós. E nós, lá, já estamos pagando o pato adiantado.
Por quê? Porque, por exemplo, em um assentamento chamado
Piá Vitória, o Sr. Levi Cerqueira está há três anos sem poder construir uma casa, está morando num barraquinho de lona, pegando chuva na cara, tomando sol quente — três anos lá dentro.
Não fomos nós que desmatamos aquelas áreas. Quando chegamos lá, as áreas já estavam desmatadas, a natureza degradada, por
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pessoas que plantaram soja no passado. Elas limparam tudo para
plantar. Plantaram, destruíram a natureza e sumiram. Esse pessoal
é que deveria pagar pelos seus erros, não o trabalhador rural que
está lá para produzir alimentação para o povo brasileiro.
Foi ressaltado pelo Deputado Pedro Wilson que a maior
parte dos alimentos que chegam à nossa mesa vem da agricultura familiar e não do grande produtor. O grande produz
soja e manda para os Estados Unidos, produz milho e outras
coisas, tudo para exportação. Esse produto não chega a nossa
mesa. Então, nós estamos pagando o pato. Eu já estou lá no
pré-assentamento Presidente Lula, embora ainda não tenha
sido oficialmente criado. E não o foi também porque a licença ambiental está presa, o órgão do meio ambiente prendeu.
Deveria ter uma forma de o IBAMA resolver essa questão, porque não somos nós que vamos pagar por isso, pois não fomos
nós que desmatamos. Nós precisamos trabalhar. Estamos lá,
vamos trabalhar manualmente, pois não temos condições de
pagar um trator, porque não foi homologada a RB, a Relação de
Beneficiários, para que possamos ter acesso às linhas de crédito
para comprar até adubo.
O preço de um saco do melhor adubo está entre 100 e 120
reais. Essa terra em que nós estamos querendo trabalhar é uma
terra já degradada pelos plantadores de soja. Então, temos de
usar um adubo forte, um adubo bom para termos uma boa
produção lá.
O que eu estou querendo dizer é que precisamos que a Secretaria do Meio Ambiente, o IBAMA, o Instituto Chico Mendes
nos ajudem até no sentido de fazer a liberação dessas Licenças
Prévias (LPs), porque no Pará e no Mato Grosso aconteceu isso;
aqui aconteceu no passado. Essa fazenda em que estou hoje foi
desmatada há quatro anos, e nós entramos nela este ano. Nós
não temos que pagar por isso. E nós não podemos também ficar
mais dez anos esperando uma licença ambiental do IBAMA, ou
do Instituto Chico Mendes, de qualquer que seja. Não podemos
ficar muito tempo mais esperando por isso, porque nós temos
famílias lá dentro, temos crianças, temos velhinhos de oitenta
anos. É uma comunidade grande. Nós estamos lá com algo entre
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250 a 300 famílias, mais ou menos. Não levantei esse dado, mas
é nessa faixa de gente. São três pré-assentamentos parados, sem
meios de trabalhar. O que nós queremos mesmo é chegar a este
ponto: se houver alguém aqui da Secretaria de Meio Ambiente
ou do Instituto Chico Mendes ou que seja envolvido com o meio
ambiente, que já procure um meio de fazer essas liberações para
esses assentamentos. E procure também os responsáveis por isso
no passado. Os que passaram por lá é que devem responder por
isso. Não somos nós que vamos pagar, embora nós já estejamos
pagando. O Brasil todo pagará por isso.
Ontem, também foi levantada a questão indígena. Quem tem
de defender a fauna e a flora brasileiras somos nós brasileiros
mesmo. E os maiores responsáveis por isso aí somos nós que
moramos no mato. Somos nós trabalhadores rurais, índios, que
estamos trabalhando no mato, que estamos, no dia-a-dia, vendo
a exploração e muitas vezes não podemos nem denunciar, porque, se denunciarmos, no outro dia estamos mortos.
Eu fiquei muito sentido, porque um policial federal tem formação, tem estudo suficiente para saber que a selva é o asilo
inviolável do índio. É igual ao cidadão aqui na cidade. Aqui, a
nossa casa é o nosso asilo inviolável. Eu acredito que um juiz não
vai expedir documento nenhum mandando um policial federal
prender índio lá dentro, bater em índio lá dentro, porque ele está
dentro da casa dele. Ele está fazendo a reivindicação dele dentro da propriedade dele. O que tem de policial estar batendo em
índio lá dentro, quebrando índio no pau? Ontem, um índio fez
um levantamento aí que inclusive deixou todo o mundo sentido, triste, com essa situação toda.
Eu deixei por escrito para o Deputado Federal Pedro Wilson, do
Estado de Goiás — o povo do Goiás acredita muito no Deputado,
nós temos uma grande confiança nesse homem —, um pedido para ele ver com o pessoal da Secretaria de Meio Ambiente
ou com quem quer que seja uma solução para esses problemas.
Porque senão nós vamos continuar sofrendo. Nós já somos pobres
e vamos ficar mais pobres ainda, passar mais fome lá dentro.
Era isso que eu queria dizer.
Muito obrigado a todos e a todas.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Chico Alencar) – Obrigado,
Inácio.
O Valdir, do MST, pediu para dar uma palavrinha.
O SR. VALDIR – Queria cumprimentar todos, parabenizar pela
iniciativa.
Estou aqui acompanhando essa atividade desde o primeiro
dia, numa tarefa que me foi dada pela direção nacional do MST.
Entendemos que ela é muito importante, em especial neste momento que estamos vivendo e queria...
Estava olhando nas minhas anotações desses três dias de debates e vi que apareceu aqui que todos os avanços, as conquistas
que tivemos, que é questionável se foram bastantes, se foram
poucas... Mas aqui todo o mundo que falou reforçou a idéia de
que a Constituição trouxe avanços — para alguns setores, mais;
outros, menos, mas que foram importantes —, mas que todos esses avanços foram frutos da luta e da mobilização, ou seja, foram
conquistas de um amplo processo de mobilização, de organização das forças de nosso País. Portanto, esse é o sinal de que este
é o caminho: nada se ganha, tudo se conquista. E a conquista,
então, é fruto dessas lutas.
Outro aspecto também que foi muito dito aqui é que, se não
houver luta e não houver organização, aquilo que foi conquistado não é implementado. Então, aquilo que está na Constituição
como conquista só é implementado se tiver organização. Sem
organização coletiva, os direitos não passam de letras mortas.
Na prática, sabemos que eles não são implementados.
A minha questão para refletirmos é a seguinte. Se são a luta
e a organização que permitem a gente ter conquistas, é preciso
a gente refletir que não há organização e não há luta se não há
gente que organiza e faz. Sem trabalho de base, não é possível
organizar alguma coisa, nem organizar a luta.
Então, nós precisamos retomar, e esse é o debate que nós
temos feito em todos os espaços em que temos participado;
é necessário a gente retomar o trabalho de base; é necessário
retomar o processo de formação de base de novos militantes
de uma nova geração, que hoje está órfã de formação de base.
Aquilo que nós colhemos foi fruto de um processo plantado
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por muito tempo e que deu no que deu, mas hoje está muito
ausente esse trabalho de base e de formação. Também entendemos que não é possível hoje obtermos conquistas se nós estivermos fragmentados.
Então, há necessidade de um esforço coletivo de todos para
a unidade das organizações, dos movimentos e das lutas. Essa é
a nossa compreensão. E é preciso a gente retomar e recolocar o
conflito organizado, porque somente o conflito organizado permite a gente ir rompendo e organizando a desobediência civil,
que hoje é o caminho para a gente poder avançar. Mas isso não é
possível ser feito de forma desorganizada e descoordenada e sem
ter gente que, de fato, quer fazer. Ou seja, nós temos que botar a
mão na massa e fazer, não dizermos que é preciso fazer. É preciso
a gente ajudar a fazer e retomar, criar as condições para reacender as lutas de massa. Somente as lutas massivas vão fazer com
que a gente possa implementar aquilo que conquistamos e avançar ainda mais na perspectiva de construir um país socialista.
No capitalismo não haverá condições dignas para os trabalhadores. É nesta perspectiva que a gente tem que avançar: a
luta econômica com a luta política, na perspectiva de um outro
projeto de sociedade.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Chico Alencar) – Obrigado.
Peço um esforço a todos para nossa etapa final aqui dessa
Mesa da manhã. Nossa idéia era terminar ao meio-dia, não vamos conseguir, já vamos atrasar mais um pouco, e como todo
Deputado ideológico, como Pedro Wilson, Adão Pretto e eu
mesmo, têm também necessidades fisiológicas, peço ao Deputado Adão Pretto que presida a reunião enquanto eu vou ali e
já volto, rapidinho. O Brasil precisa de liquidez, não é o que
dizem? Eu também.
Passo a palavra ao Deputado Pedro Wilson. Depois ela retorna à
Mesa e cada um terá cinco minutos para as considerações finais.
O SR. DEPUTADO PEDRO WILSON – Obrigado, Presidente
Chico Alencar, Deputado Adão Pretto. Saúdo mais uma vez o
Spis por sua tenacidade e luta; a Sueli Carneiro, que nos dá
exemplo não só pela luta social, mas porque também busca na
ciência, na sabedoria os fundamentos para ajudar a todos nós
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num país que foi construído sob o preconceito e a discriminação racial e social. Saúdo também Ana Maria, e lembro um
canto do Santo Dias, que se cantava muito nos movimentos
contra a carestia: “Se a gente não luta, os direitos não vêm”.
Era um refrão.
A Constituição era para ser teoricamente avançada. Depois
se percebeu que era uma Constituição que começou, inclusive,
com os Senadores que não foram eleitos para a Constituinte.
Houve Senadores indiretos, biônicos; não sei como se chamava
aquele Senador de Roma, o cavalo de alguém lá foi eleito Senador, não sei.
Parabenizo os assessores da Comissão de Legislação Participativa, o Deputado Adão Pretto e todos aqueles que acreditam que
temos de insistir, porque se ficarmos numa atitude negativa, sem
lutar, as coisas não mudam.
Ouvimos ontem o discurso da Deputada Irma Passoni e o
do Chico Whitaker, que foram significativos no sentido de
mostrar que se não houver luta não adianta. Houve uma luta
e uma mobilização muito maiores do que a do pessoal que
convocou a Constituinte. Realmente, foi um dos momentos de
maior participação da sociedade brasileira. Houve um antes, o
movimento das Diretas Já, e um depois, que foi o Fora Collor.
Mas nesse período tivemos uma grave derrota, que cabe hoje aos
intelectuais analisar, o famoso Colégio Eleitoral, instrumento
para repassar a transição lenta e gradual, a forma que eles encontraram para não haver nenhum erro de eleição direta. Retomouse a eleição direta.
Abro um parêntese para mostrar que esta semana comemoramos dois dias internacionais. Muitas vezes ficamos voltados
para o Brasil. A mídia não falou, por exemplo, de uma eleição
que ocorreu no ano passado, fragorosamente fraudada, que foi
a eleição no México, pela segunda vez: na primeira vez com o
Cuauhtemoc Cárdenas e agora o Obrador. Não se falou nada;
não se falou da eleição lá na Nicarágua e em El Salvador. Chegou-se ao ponto de falar que o Presidente Chávez perdeu a eleição porque só teve 17 Governadores entre 22 e por isso ele
perdeu.
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Os senhores vejam a manipulação da mídia, todos esses dados, como a mídia queria que o Brasil invadisse a Bolívia ontem
e quer que invada agora também o Equador para assegurar a
nossa hegemonia, ou que não negociemos com o Presidente
do Paraguai, ou que fiquemos brigando. É certo brigar com o
futebol, mas o destino da América do Sul liga o Brasil à Argentina e temos de construir uma parceria. É certo que sempre no
futebol, na peteca, no jogo de gude sempre vamos disputar com
a Argentina, mas temos um destino comum com ela e com outros países.
Foi bem colocado aqui: este final de ano era para ter havido
uma grande conferência na comunicação social. E aí, Deputados
Adão Pretto, Deputado Chico Alencar e todos os senhores, dá
vontade de apresentar um projeto dizendo que não pode haver nepotismo nas concessões públicas, nem herança, porque as
concessões do Brasil são tão propriedade privada que passam a
ser hereditárias. São de cinco a dez famílias, que passam pelo Rio
Grande do Sul, Goiás, Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro e pelos
Estados do Nordeste, que as concessões se tornaram de pai para
filho. E a imprensa, com razão, pois nos ajuda, critica o nepotismo que existe entre Deputados e Senadores. Então vamos criticar também o nepotismo dentro das concessões públicas.
Por que há essa hereditariedade nas concessões públicas?
Porque elas são renovadas. Houve um debate ontem, mas já
está aqui na Câmara, há meses, três grandes televisões do Brasil para serem renovadas: a Rede Globo, a Bandeirantes e a
Record. Essas três grandes emissoras tiveram quinze anos de
concessão, renovada automaticamente por mais quinze anos
e agora vai ser aprovada por mais 15 anos. São 45 anos de
concessão sem uma avaliação, sem uma investigação para saber se o papel desses meios de comunicação são adequados à
democracia e à liberdade.
Os senhores sabem que esses meios de comunicação entraram nas Diretas Já depois que o povo estava na rua. Fizeram
tudo para o Lula não chegar à Presidência, nem à reeleição.
Não quero aqui descontar os nossos erros, mas, aliás, eles nos
combatem mas pelo acerto.
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É a história do João Goulart que temos de resgatar. Todo mundo tenta xingar o Jango, mas ele foi deposto pelas suas virtudes e
não pelos seus erros, e ninguém se lembra mais de João Goulart,
das reformas de base que até hoje estamos reclamando: reforma
agrária, bancária, universitária. Não só o Jango foi derrubado,
mas também o Brizola, o Arraes, pela alfabetização de adultos
pelo método Paulo Freire lá na Prefeitura de Recife; por causa
das ligas camponesas de Julião, que ninguém se lembra também;
foi derrubado porque queria um país autônomo, e agora os documentos dos Estados Unidos provam que houve... Na época, a
gente denunciava; até como estudantes pichamos muitas universidades no Brasil na época da ditadura: “Nada de intermediário; Lincoln Gordon para Presidente”, ele que era o Embaixador
dos Estados Unidos.
Vou fazer aqui também um comercial, como fiz lá no plenário, e o pessoal nem comentou, porque muitas vezes se comemoraram os vinte anos da Constituição lá em cima, com glamour,
as promoções do Congresso foram feitas com até tiros de canhão
que vieram para ajudar a abrir um pouco.
Não quero falar muito, porque estamos aqui para ouvir, mas
quero dizer também que mobilização é importante, e cometemos
erros nelas. Muitas vezes não queremos, Spis, botar azeitona na
empada dos outros; só vamos às atividades nas quais mandamos.
É um erro dos movimentos sociais. A Igreja, e sou católico, tirou
todo o apoio às mobilizações e à formação de novas lideranças.
É certo que os partidos políticos bebiam muito nisso, mas é o
direito de cada um escolher o partido.
A Igreja, às vezes, prefere ficar nas grandes concentrações,
dentro do sacrário. Oração é uma coisa bonita, tanto que dentro
da palavra “oração” há a palavra “ação”. Contudo, o pessoal fica
muito “para dentro”. E posso falar isso porque sou de dentro
da Igreja, chamado até de igrejeiro. O pessoal até achava que
isso era diminutivo, e eu não. Acho bom ser chamado de igrejeiro, no sentido de que pertenço à luta de Pedro Casaldáliga e de
Tomás Balduíno — e acabo de falar com ele, que vê a necessidade
de mobilizarmo-nos no dia 10 de dezembro, quando o Supremo
vai retomar a discussão da Raposa Serra do Sol e, consequentemente, da região dos pataxós, no sul da Bahia.

188
Constituição 20 anos: Estado, Democracia e Participação Popular – Seminário

ação parlamentar

Será realizada em Brasília, nos dias 15, 16 e 17, a XI Conferência Nacional de Direitos Humanos, com uma inovação muito
importante. As conferências foram e são instrumentos de mobilização, mas têm de passar de consultivas a deliberativas, senão
ficamos rodando a história. Esta é, portanto, a questão básica
da conferência: a avaliação e a renovação do Plano Nacional de
Direitos Humanos, que tem dez ou doze anos. Vamos definir que
plano de direitos humanos queremos para o povo brasileiro, nos
âmbitos dos Governos Federal, Estaduais e Municipais. As políticas públicas de direitos humanos são hoje políticas de direito
econômico, político, social, cultural e ambiental. A conferência
será realizada no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, na
Esplanada, perto da Torre de TV.
Esse será um momento importante para levarmos nossas reclamações, colocarmos nesse plano e pressionarmos o Governo. Conversei há poucos dias com o Presidente Lula, que me
disse o seguinte: “Muita gente fica pensando que, quando o movimento social vem pressionar, eu fico com raiva. Eu acho é bom, porque isso inclusive nos ajuda. Às vezes estamos errando ou estamos
sendo omissos. Isso nos ajudar a abrir os olhos e lutar pelos direitos
pelos quais lutávamos”. S.Exa. sempre fala: “Não esqueci que fui
operário e lutei”. Sabemos como funciona a engrenagem do poder e sabemos a importância da participação e da cobrança.
Nesse sentido, estamos fazendo essa pressão até dentro do PT.
Da mesma forma, acho importante apoiar essa manifestação do
Comitê de Defesa do Petróleo.
Contudo, é preciso que tenhamos coragem, Sr. Valdir e Sr.
Spis. Repito: muitas vezes nós nos dividimos. Cada um toca somente o tambor da sua turma, e não soma para vir à praça, para
vir à eleição de representantes no Congresso, para pressionar o
Congresso e a Justiça.
Por fim, eu gostaria de remarcar alguns pontos importantes.
Quando o Sr. Dalmo menciona a questão dos intelectuais orgânicos, é preciso notar que eles são os principais defensores da
criminalização dos movimentos sociais. Eu não sei o nome desse
brasileiro com nome estrangeiro de que o Sr. Dalmo falou, mas ele é
um dos caras que levantou essa política de apoio no Rio Grande do
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Sul. Há uma tal de Lucia Hippolito, que hoje é a intérprete dos movimentos sociais no Brasil na Rede Globo, a intérprete das alianças
políticas. Ela é a juíza do bem e do mal sobre política brasileira.
Portanto, essa questão da criminalização dos movimentos sociais, principalmente dos movimentos agrários, dos movimentos
rurais, como o MST e outros, alerta-nos de que pode estar havendo uma nova maneira de controlar os movimentos sociais, como
faz o imbecil juiz de Campo Grande que está querendo criminalizar as mulheres do Mato Grosso do Sul. Eu, como cristão, como
católico, sou contra o aborto, mas discordo da maneira que se
abordou a questão lá: primeiro, deu-se publicidade, revelaram-se
as mulheres, levando-as à execração pública, inclusive mulheres
casadas! E, mais ainda, quer fazer justiça diante dos pobres! Por
que não vai às clínicas ricas dos milionários que fazem aborto e
não são punidos, que têm até médico particular? Esse o desafio
da Justiça brasileira! Há, portanto, essa criminalização.
Nesse caso, temos de chamar o Ministério Público, que às
vezes fica também acima do bem e do mal. Não vi, no Brasil,
manifestações de colegas para criticar os colegas do Rio Grande
do Sul ou de Goiás e de outros Estados. Temos que lutar para que
esse Ministério Público seja dos direitos difusos e coletivos, e não
de uma corporação que muitas vezes se julga acima do bem e do
mal. Como nós Deputados somos criticados, temos de criticar
também essas instituições que muitas vezes não atuam, como
ocorreu nessa questão da Petrobras e em outras questões.
Cito essa questão da cota, por exemplo. Saí de Brasília, na
semana passada, e cheguei a Goiânia. Nem dei divulgação. Estive aqui tentando ajudar a nossa Liderança, mas todos diziam:
“Ah, mas você está a favor das cotas, isso vai atrapalhar”. Fui a dois
cursinhos. Os cursinhos estão em pandarecos, porque ganham
dinheiro em cima de alunos que vêm bem da escola particular
e ainda fazem o cursinho. Depois vão para a boa escola pública
de Medicina, de Engenharia, etc. Eles não vão para a Pedagogia, não vão para licenciatura. Vão para as profissões que dão
status e dinheiro. “Olha, mas esses alunos também estão 50% sem
seus direitos humanos” — dizem querendo me gozar, porque todo
mundo me conhece pela luta pelos direitos humanos. Isso está
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recorrente nos jornais. Vejo hoje também a ironia do Nelsinho
Motta, grande compositor, que também fala assim sobre essas
cotas: a do idoso, a do não fumante, o do não-sei-quê.
Por fim, quero dizer da minha satisfação de ter ajudado neste
seminário.
Cito, ainda, o evento “Tribunal Popular: o Estado brasileiro
no banco dos réus”, que será realizado nos dias 4, 5 e 6 de dezembro, na Faculdade de Direito do Largo São Francisco, da Universidade de São Paulo (USP). Essa faculdade, no ano passado, foi
invadida pela Polícia do Sr. José Serra, fato que não foi divulgado. Também a Faculdade de Santo André foi invadida pela Polícia. O Dr. Marrey, que veio do Ministério Público e é o Secretário
de Segurança, negou-se a vir à Comissão de Direitos Humanos
para explicar a invasão. Não conseguimos trazer ninguém da Faculdade de Direto, cujo Diretor, Dr. Rodas, votou a favor da ditadura na Comissão de Mortos e Desaparecidos, para que não se
investigassem as pessoas. Hoje sou membro da comissão e vi que
ele usou esse papel. Hoje é Diretor da Faculdade de Direito do
Largo São Francisco.
Vamos ouvir aqui, graças a Deus, o Dr. Dalmo de Abreu Dallari,
que honra aquela faculdade.
Estou falando muito — como o Deputado Chico Alencar disse, Deputado gosta de falar. Quero parabenizar todos pela participação e dizer que é preciso que o pessoal venha para cá, largue um pouco as questões pessoais de um e outro movimento e
some-se como movimento social — movimento que realmente
há dois ou três anos assegurou o mandato do Presidente Lula,
quando a CUT, a União Nacional dos Estudantes (UNE), o MST
e demais movimentos sociais juntaram-se, mesmo criticando o
Governo. Sabiam que o pessoal queria não só criticar os erros
do Governo ou de assessores mas também derrubar o Governo,
porque não o aceitava.
Alguém mencionou que há um novo racismo. Para concluir,
cito expressão de um ex-Senador do Estado de Santa Catarina
— Estado ao qual queremos manifestar a maior solidariedade
—, ao deixar o mandato: “Essa racinha...” Essa racinha não é só
negro e índio; são os pobres, são todos.
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Outro dia alguém perguntou: “Quem fez esse lago? Foi feito
para embelezar o Congresso?” Um outro Senador respondeu: “Não,
esse lago foi feito para as manifestações não chegarem dentro do Congresso.” E foi um Senador que cometeu fraude, mas agora está
passando até por herói. Tenhamos paciência!
Agradeço a todos a paciência. Vamos à luta!
Este seminário mostra que o Estado, a democracia, sem a participação popular, vai caminhar em cima daqueles que historicamente estão ao lado da elite do poder econômico e social.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Chico Alencar) – Obrigado,
Deputado Pedro Wilson.
Lembro que às 14 horas teremos o encerramento desta Mesa.
Os nossos convidados, que tão gentilmente compareceram e têm
ajudado para a nossa reflexão, ainda se pronunciarão. Quero
apenas lembrar que às 14 horas, mesmo com o nosso atraso, retomaremos os trabalhos, com a Mesa “Desafios e Perspectivas”,
para a qual contaremos com o jurista Dalmo de Abreu Dallari, a
Professora Sônia Fleury, da Fundação Getúlio Vargas, o Sr. Milton
Barbosa, o Miltão, do Movimento Negro, e o Sr. Ivaneck Perez
Alves, da CONTAG.
Passo a palavra ao Deputado Adão Pretto. Depois retornaremos a palavra à Mesa, para o encerramento.
O SR. DEPUTADO ADÃO PRETTO – Prezado companheiro
Deputado Chico Alencar, membros da Mesa e companheiros
presentes, eu poderia abrir mão de minha fala, porque fui contemplado pelo Deputado Pedro Wilson, em vista do tempo que
S.Exa. usou e do que S.Exa. falou.
Quero rapidamente dizer apenas que conheço o companheiro Antônio Carlos Spis. Desde o meu primeiro mandato conheço
S.Sa., que estava aqui no auge daquela greve que citou. E ainda
não esmoreceu, continua firme na luta, como sempre. A explanação que fez deixou-nos de cabelo arrepiado, como diz o gaúcho.
A companheira Sueli Carneiro falou bonito sobre a diferença
racial que temos no Brasil. Lembrei-me de que no Rio Grande
do Sul, não faz muito tempo, um companheiro do Município
de Uruguaiana, município de grandes áreas e de grandes fazen-
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deiros, mostrava-me a cópia da herança que o pai dele recebera
do avô. Ali se contava que eram tantos hectares de terra, tantas
cabeças de gado e dez escravos. Os escravos entravam também
como herança, patrimônio dos fazendeiros.
A companheira Ana Dias, tenho o prazer de conhecê-la há
muito tempo. Estive no aniversário do falecimento do companheiro Santo Dias — não lembro se fui ao primeiro ou ao segundo aniversário. A companheira falou algo muito importante
sobre a luta da mulher.
Companheira Ana Dias, se é difícil colocarmos as companheiras urbanas nas ruas, imagine as agricultoras!
Tenho muito alegria de ter sido também um dos pioneiros
nesta luta. Fui Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais
de Miraguaí. Quando assumi a presidência daquele sindicato, o
agricultor pagava a contribuição de dez cruzados novos por ano,
para ser sócio do sindicato. Numa assembléia, dividimos: o agricultor pagava cinco cruzados novos, e a mulher também, cinco
cruzados novos. Assim ela também poderia votar e ser votada
nas eleições. Esse foi um dos primeiros sindicatos rurais que colocou a mulher em sua direção.
Sou testemunha de quanto foi difícil para as mulheres a situação. Vi comerciantes — no interior, os comerciantes são os
mais conservadores — dizerem para os agricultores: “Mas tu vais
deixar tua mulher sair, andar por esses lugares? A tua mulher está
ficando malfalada! Em vez de ficar em casa fazendo comida, limpando a casa, ajudando-te na roça, anda por aí viajando. Isso fica feio!”
Imaginem como foi difícil para as agricultoras começarem a luta
que travaram! Agora, graças à luta delas, muitas conquistas já
foram adquiridas, como o salário-maternidade e o direito de se
aposentarem antes de ficarem viúvas.
Ficamos felizes em ver a Mesa com esta qualidade de reflexão.
Como eu disse no início, os participantes vão sair daqui enriquecidos com o que os senhores expuseram.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Chico Alencar) – Muito obrigado, Deputado Adão Pretto, Presidente da Comissão de Legislação
Participativa.
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Encaminhamo-nos para o final desta parte matutina do nosso
encontro.
Para as considerações finais, durante cinco minutos, ouviremos a nossa querida Sueli Carneiro.
A SRA. SUELI CARNEIRO – Tenho cinco minutos. Então, terei
que escolher o que falar.
Eu queria mencionar que concordo com as questões expostas
pelo companheiro Valdir, pelo Deputado Pedro Wilson em relação ao seguinte: sob que condições é possível fazer avançar os
direitos na sociedade. Com mobilização, organização política e
luta evidentemente.
Mas acho importante colocar um elemento a mais nisso.
A possibilidade que os sujeitos políticos têm para pautar a esfera pública é diferente. Há movimentos sociais que têm maior
capacidade de fazer valer sua voz na esfera pública, ou por
condições muito particulares fazer repercutir de diferentes maneiras sua voz na sociedade. Então, isso traz um problema de
correlação de força que coloca desafios especiais, responsabilidade superiores àqueles que, por diferentes questões, têm, no
contexto da correlação de força, uma capacidade maior de impactar a esfera pública. E eu acho que isso é algo que deve ser
claramente considerado quando nos perguntamos como nos
juntarmos, sob que condições podemos construir as perspectivas mais coletivas de luta.
Tenho certeza de que uma condição essencial é que haja uma
política de reconhecimento mútuo, a despeito da correlação de
forças em que cada qual está inserido. E creio que o Movimento
de Mulheres vem conseguindo fazer isso, estabelecendo um diálogo e uma luta unificada em prol da defesa dos interesses das
mulheres. Isso é produto de pelo menos duas ou três décadas de
disputas, de lutas, de divergências e de um lento mas cada vez
mais animador processo de construção de consensos.
No que diz respeito ao Movimento Negro, particularmente das
mulheres negras, uma questão essencial para uma aposta na participação, numa perspectiva mais coletiva de luta, está na capacidade
de alcançar o reconhecimento dos outros sujeitos políticos que estão em disputa na sociedade. Acho que essa é uma questão crítica
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para nossa reflexão enquanto movimento social, como nós também nos legitimamos internamente no interior das nossas lutas.
Quero me referir a uma pergunta feita pelo Paulo, até para dizer que não tenho a menor idéia de como responder ao que você
perguntou. A minha esperança é que todo o pessoal que está aqui
envolvido com a questão de democratização dos meios de comunicação, da mídia, possa nos ajudar a encontrar os caminhos.
Quero mencionar também que você fez comentários que vão
além do meu conhecimento sobre essa estratégia que você está
chamando de neorracista. Para mim, as cotas tiveram uma importância fundamental no sentido de revelar a verdadeira face
desse racismo cordial, tão decantado pela Folha de S. Paulo. Ou
seja, a disputa em torno do tema das cotas colocou de uma maneira muito evidente como a elite pode ser truculenta, violenta,
no sentido de impedir a democratização da sociedade brasileira,
sobretudo no que tange à inclusão efetiva de negros e índios em
nossa sociedade. Eu entendo por truculenta exatamente os elementos que você descreveu.
Temos instrumentos midiáticos do poder e da importância de
uma Rede Globo, de uma Folha de S. Paulo, de um O Estado de
S. Paulo, da revista Veja, todos, em uníssono, articulados para combater políticas de ação afirmativa, particularmente as cotas, para
desqualificar e criminalizar movimentos sociais como os quilombolas e outros movimentos sociais. Esse é um aparato tão poderoso, que, se levarmos em conta o que foi dito pelo Rogério Thomaz,
veremos o sentido do poder que essas instâncias têm hoje na sociedade como os principais aparelhos de reprodução ideológica.
Quando temos esse conglomerado associado, que tem intelectuais de um lado, esses canais tão poderosos de comunicação;
quando um diretor-executivo da maior rede de televisão cai num
ativismo impressionante de quotidianamente, praticamente, estar plantando um editorial contra as ações afirmativas, contra
os movimentos negros, contra os quilombolas; quando o Jornal
Nacional gasta oito minutos para desmoralizar a luta dos quilombolas, estamos diante de uma ofensiva conservadora, que,
para mim, é comparável à armada que Décio Freitas disse que
foi construída para destruir o Quilombo dos Palmares. Na época,
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segundo esse historiador, foi utilizado tudo que havia de mais
moderno em termos de tecnologia de guerra para destruir um
quilombo que resistia há cem anos. E acho que estamos diante
de alguma coisa semelhante, porque é tão portentoso o que se
articula na destruição das políticas de promoção da igualdade
racial que me parece que eles estão de novo combatendo, ou melhor, que eles percebem, nessas políticas, algo tão extraordinário,
tão dramático e tão transformador para a sociedade brasileira
quanto seria se a República de Palmares tivesse prosperado.
Então, esse neorracismo, na verdade, traz uma contradição.
Vou lembrar de uma frase dita por Marx, que a história se repete
mas sempre como farsa. Eu acho que, no Brasil, a nossa originalidade está em repetir a farsa da farsa. Dessa forma, estamos diante
de uma investida conservadora de grande envergadura, mas que
tenta restabelecer novamente a visão idílica das relações raciais,
repor, sob novas condições, o velho mito da democracia racial.
Cada época, cada conjuntura produz o Gilberto Freyre que merece. E parece que o Gilberto Freyre desta conjuntura se chama Ali
Kamel e a narrativa é o seu livro Não Somos Racistas. Mesmo nós,
que somos críticos da obra de Gilberto Freyre, temos certeza de
que ele não merecia um herdeiro dessa qualidade.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Chico Alencar) – Obrigado,
Sueli, pela sua rica participação neste seminário.
Com a palavra Antônio Carlos.
O SR. ANTÔNIO CARLOS SPIS – Chico, recebi uma pergunta
por escrito da Irmã Delci. Só que quando a procurei, ela tinha
saído. A Irmã Delci é uma valorosa lutadora das pastorais sociais
da CNBB. Está sempre conosco. Ela me pergunta qual é a posição
da Presidência da CNBB na campanha em defesa do petróleo.
A Federação Única dos Petroleiros já fez reuniões, tanto com a
Secretaria-Geral quanto com a Presidência, e há engajamento
completo da CNBB, da OAB na campanha.
Quanto à comunicação — temos de ser diretos, Sueli —,
tive um prazer enorme de, por três anos, na condição de Secretário de Comunicação da CUT, conviver com a ABRAÇO,
com o Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação,
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Intervozes. Outro dia mesmo, eu estava na rua com a Intervozes em São Paulo, e realmente é uma bandalheira o que acontece na comunicação. Eu tenho orgulho de ter dois inquéritos na
Polícia Federal rolando hoje , um em São Paulo, porque ocupamos a TV Ômega, na Rodovia Castelo Branco, sucessora da TV
Manchete — é o nome de fantasia da Rede TV —, e também no
Rio de Janeiro, por ter ocupado a Agência Nacional de Petróleo,
contra o nono leilão, em novembro do ano passado. Enfim,
vivemos muito na luta.
E qual é a bandalheira? É um sinal público que no dia seguinte vira privado e vale milhões de dólares. É só vermos o patrimônio que essa tal de Fundação Roberto Marinho tem. No mundo
não é permitido ter a maior rede aberta, a maior fechada, a maior
Internet, a maior rede de rádio. Isso é um domínio, uma ditadura da comunicação que, num país continental como o nosso,
interfere no inconsciente coletivo. Realmente é uma tevê para
emburrecer nossa sociedade, infelizmente.
Além do mais, estivemos nas ruas em dezessete Estados em
outubro do ano passado porque era a renovação da Globo. Para
mim foi renovada, está aqui ainda, continua no ar. Juntamos
mais ou menos mil pessoas em dezessete Estados, e qual é o grande absurdo? Esperávamos que Lula dissesse o seguinte: Está bom,
dona Globo, mais quinze anos para você aqui, mas também está
a tevê aberta para o MST, para a UNE, para a Marcha Mundial de
Mulheres. Por que não dar para os outros, se na mudança do sistema analógico para digital isso é possível? Mas não, fica sempre
com as mesmas. Realmente há uma hereditariedade ou herança
maldita desse pessoal, passando de um para outro.
Acho que o caminho, como disse o Sérgio, do Movimento
dos sem Universidade, é da mobilização. O que pode nos unir
a todos, como foi perguntado? Estamos numa estratégia muito
produtiva hoje. Tivemos no Paraná, dia 21, e estava presente a
Assembléia Popular, a Via Campesina, a Rede Brasil contra as Dívidas, a CMS, e na proposta o que nos une? Soberania. Todos os
movimentos sociais, sindicais, estudantis, intelectuais, artísticas
que queiram se engajar em grandes campanhas nacionais têm
que encontrar um tema que unifique, sem sobrepujar nenhuma
questão das entidades pelo País.
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Outro tema é o racismo. A Sueli disse que não ia responder,
mas respondeu muito bem.
Quanto à questão da Reserva Raposa Serra do Sol, nós, da
CUT/Roraima temos a posição de que o Governo deve conceder
a área de forma contínua; a CUT Nacional também tem essa posição. Apoiamos a última mobilização em Brasília, e tanto a CUT
de lá quanto a daqui estão à disposição para que continuemos
construindo essa questão, denunciando a especulação, como
essa do holandês que está lá, e o companheiro Anildo informou.
Temos que criar instrumentos para restringir a especulação de
terra no Brasil. Há grandes glebas sendo vendidas em diversos
Estados, e isso é inadmissível. E a reforma agrária não é feita.
Para a pequena propriedade não há investimento, e é na pequena propriedade, o Adão conhece bem, é o nosso professor, que
se produz o que o pobre come: arroz, feijão, trigo, milho; é na
agricultura familiar, não no latifúndio. Latifúndio é para cercar
terra, impedir o trabalhador de entrar e forjar uma situação de
produtividade para não virar área devoluta, ou para ser distribuída para a reforma agrária e para trabalho escravo. Os fazendeiros
pegos com trabalho escravo deveriam ter sua terra disponibilizadas imediatamente para a reforma agrária.
Companheiro Inácio, não entendi direito, porque há uma
questão que não acompanhei dos debates anteriores, mas quero
dizer que a CUT está à disposição para ajudar na questão das
licenças ambientais.
Depois o Valdir disse da importância dos avanços. Quando se
fala em trabalho de base, nós, da CUT, falamos de organização
do local de trabalho. Cada um tem sua característica. Para nós,
o movimento sindical mais combativo é aquele que consegue
organizar o trabalhador, no pé do torno, no serviço público, na
mesa de trabalho e assim por diante. A CUT se constituiu como
a maior central sindical da América Latina, representando 22
milhões de trabalhadores. Construímos na nossa história sete
escolas de política sindical, onde circulam esses 22 milhões de
trabalhadores. Queremos conscientizar e formar o trabalhador
para que ele seja dono do seu próprio destino.
Quero finalmente agradecer aos Deputados Chico Alencar,
Adão Pretto e Pedro Wilson, que esteve aqui até há pouco, o
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convite e dizer que a Central Única dos Trabalhadores está à
disposição para a continuidade. Li na estratégia do seminário
que ele pode se desdobrar nos Estados. Acho fundamental para
chegar até mais próximo de onde o povo está. Cada vez mais
o nosso povo está deslocado nas periferias das grandes cidades.
Acho um absurdo. Nós não andamos uma quadra em São Paulo
sem tropeçar numa pessoa jogada na calçada — verdadeiro lixo
humano sem identidade.
Não sei se têm recuperação muitos companheiros da nossa
sociedade, pela situação em que chegaram. Nós vemos que o
País está progredindo — muitos companheiros da Classe D vieram um pouquinho mais para cima —, mas há uma população
descartada hoje.
Temos de chegar o mais próximo possível de onde o povo está
para fazer o debate, para que ele se engaje e lute pelos seus próprios
direitos, para que cada pessoa se torne realmente cidadã brasileira.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Chico Alencar) – Muito obrigado, Spis, que enriquece sempre esta Mesa.
Por fim, tem a palavra a nossa querida Ana Dias.
A SRA. ANA DIAS – Quero mais uma vez agradecer, acreditando na luta das bases. E eu acho que nós temos de retomar as
bases, e é o povo que faz com que os políticos se mexam, porque,
se nós deixarmos por conta dos políticos, vai continuar acontecendo o que aconteceu até hoje no nosso País.
Na ditadura, nós dizíamos que íamos lutar para derrubá-la.
E depois? Eu acho que ficou muito mais difícil depois da derrubada da ditadura porque o povo distribuiu muitas lutas, mas
cada um ficou na sua luta. Naquele tempo, ninguém tinha cara
ou nome. Como ninguém podia se identificar, podia ser procurado, ser morto, então todo mundo entrava numa luta, ia para a
rua, mas não queria saber se ele era o Chico, se era o Adão, se ela
era a Ana. Nós estávamos muito unidos, gente! E naquela época
era muito mais difícil. Se hoje os índios, o negro, a mulher, a
violência... naquele tempo era muito mais difícil porque nós não
tínhamos meios de comunicação. E não podia ter nomes, nem
identidade, nem foto, nem celular, nada.
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No dia do assassinato de Santo Dias — Paulo pode dizer isso
—, para convocar a população, 50 mil na rua, em São Paulo, com
todos os grupos e tendências, acho que foi a maior manifestação
popular antes do final da ditadura. Paulo pode dizer isso, e quem
estava lá também pode dizer isso. Foi num mimeógrafo a álcool
que todo mundo trabalhou, e rodou a noite inteira, para buscar
a população, para levar para a rua.
Ontem, Sonia estava dizendo que havia três ônibus e quinze
pessoas. Eu disse: “Sonia, antes tinha muita gente e não tinha meio
de levar”. O povo se virava. Aquele 1º de Maio, em São Bernardo; as greves; e o povo estava na rua, gente! O povo discutia e
sabia.
Então, eu acredito muito na luta do povo. Nós dizíamos
que era muito difícil tirar uma mulher de dentro de casa, porque a mulher foi criada para ficar dentro de casa. Mas depois
que ela tem consciência é mais difícil colocá-la dentro de casa
de novo. Essa mulher nunca mais volta ser a mesma, para ficar
dentro de casa.
Então, eu acredito muito na luta, no jovem e em qualquer
movimento que existe, porque a luta não é hoje, não é amanhã,
é sempre. E não podemos acabar a luta. Não é por causa de uma
conquista: “Ah! Derrubou a ditadura? Vamos cruzar os braços”.
Cada conquista é uma vitória, é para juntar para fazer uma luta
muito mais forte, para mexer e derrubar todas essas traições e
injustiças que ainda existem em nosso País.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Chico Alencar) – Não é à toa
que, na linguagem bíblica, Ana quer dizer “a cheia de graça”.
Você é a esperança verdadeira do Natal.
Bom, nós vamos encerrar os trabalhos desta Mesa, relembrando que o seminário continua a partir das 14 horas.
E creio que é nosso dever aqui, nós que passamos esta manhã
lembrando dos “sem-voz”, dos desvalidos, dos abandonados,
manifestar a nossa solidariedade ao povo de Santa Catarina: cem
mortos até agora; possibilidade de chuvas no fim de semana;
fome, desolação; e, de novo, o discurso da mídia, tão falado aqui,
colocando tudo isso como “apenas um fenômeno natural”.
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Em homenagem a esse povo — creio que o Presidente Adão
também está assumindo isso —, vou ler um pequeno trecho de
reportagem publicada num grande jornal, a Folha de S.Paulo, de
ontem, do jornalista que tem independência pelo menos: Jânio
de Freitas. Ele diz o seguinte:
“Já falam, por aí, nos imaginados bilhões do prejuízo com a
atual calamidade. Mas o que valem esses bilhões em comparação
com a casa perdida por uma família que dedicou tanto da vida a
consegui-la, a dar-lhe os bens simplórios que nunca se completam? O custo da orfandade daquela criança, de qualquer criança,
cabe nos bilhões do prejuízo citados pelos técnicos e pelos governantes? E os filhos esmagados, sufocados na lama, sumidos nas
águas, que valores os técnicos e governantes dão à sua perda pela
mãe, pelo pai? Ou não pensaram nisso?
Em proporções que só representam calamidade para os atingidos, e apenas um registro rápido nos noticiários, os desatinos
da natureza repetem-se pelo país todo, o ano inteiro. Grande
parte seria evitável ou poderia ser atenuada, muitos são objeto
de velhos projetos preventivos, mas seguem se repetindo como
se fossem uma fatalidade acima do poder humano. É que estão
abaixo do poder dos interesses. Eleitorais, comissionais, negociais. Lidam com vidas irreconhecíveis, por não terem presença
social, como classe”.
É essa presença social que este seminário quer fazer valer.
Obrigado. Até já, às 14 horas, no Plenário 4!
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Mesa 4: desafios e perspectivas
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Wilson) – Boa tarde a
todos e a todas. Os senhores sabem que durante a Constituinte mudou o discurso dos políticos, Profs. Drs. Dalmo Dallari e
Sônia Fleury, Deputado Adão Pretto. O singular do feminino com
o singular do masculino remetiam o tratamento para o masculino plural. Mas as mulheres deram um grito: “Nada disso!” Os políticos falavam “meus senhores” para todo o mundo. Hoje temos
que falar “todos e todas”. Nós damos liberdade às mulheres, mas
daqui a pouco elas nos derrubam. Desculpem a brincadeira.
Gostaríamos de reabrir os trabalhos saudando todos os presentes e o nosso Presidente, Deputado Adão Pretto, que honra
este Parlamento e o Estado que representa, o Rio Grande do Sul.
Convido para compor a Mesa desta reunião, com o tema
Desafios e Perspectivas, o Prof. Dr. Dalmo de Abreu Dallari, professor emérito da Faculdade de Direito da Universidade de São
Paulo. Honra a todos nós a presença desse extraordinário homem público, que foi e continua sendo voz e vez de muitos
desassistidos durante a ditadura e mesmo depois da Constituição, uma das vozes mais veementes na defesa dos povos e
nações indígenas.
Quero dizer de início, Prof. Dalmo Dallari, que há um esforço
— e já tentaram mais ou menos umas vinte vezes — de apresentar projetos de decretos legislativos, que não vão ao Presidente,
para revogar a demarcação de terras quilombolas e indígenas.
Aliás, no dia 10 de dezembro, parece que o Supremo Tribunal
Federal vai votar finalmente a questão da Raposa Serra do Sol e
da terra Pataxó. Seja bem-vindo.
Também gostaria de saudar e convidar para compor a Mesa a
professora doutora em Ciências Políticas Sônia Fleury, que teve
uma destacada atuação na semana passada nas questões do SUS
e da seguridade social. É uma honra tê-la conosco. Saúdo também e convido para compor a Mesa nosso companheiro de luta
Ivaneck Perez Alves, da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, CONTAG.
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Saúdo ainda os assessores da Comissão de Legislação Participativa, esta Comissão tão importante da Câmara, a mais desvalida,
mas a que mais tem trabalhado no sentido de ser um canal da
participação popular.
Mais uma vez, saúdo o Deputado Adão Pretto, que continua
o trabalho das Deputadas Fátima Bezerra e Luiza Erundina, uma
das proponentes da Comissão. Na teoria, a grande proponente
foi a nossa conferencista de ontem, a ex-Deputada Irma Passoni.
Ela conseguiu que o Congresso pudesse ter representação, não só
através de abaixo-assinados, mas também de uma comissão que
assumisse as representações vindas da sociedade, porque muitas
vezes essas demandas não têm acolhida em partidos ou em grupos de Parlamentares.
Convido também para compor a Mesa o Sr. Milton Barbosa,
Coordenador de Relações Internacionais do Movimento Negro
Unificado.
Gostaria de mais uma vez registrar que nesta semana nós estamos na luta contra a violência à mulher. Vocês sabem que mesmo com a Lei Maria da Penha e o movimento dos direitos humanos, há também uma campanha agora, chamada Campanha 16
Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra as Mulheres, que está
sendo mais assumida pelos homens, mesmo porque 99% dos
agressores à mulher são homens — e às vezes, desgraçadamente,
da própria família.
Então quero homenagear os defensores dessa luta, que está
presente no Congresso Nacional e na sociedade.
Quero também manifestar de público que amanhã é o Dia Internacional de Solidariedade ao Povo Palestino, que, desde 1948,
tem o mesmo direito de existir que o Estado de Israel. Até hoje
existe uma autoridade autônoma que luta para ter o Estado da
Palestina, que existia antes do Estado de Israel. Se formos olhar a
história, não só de um passado tão distante, mas desde que a Palestina tornou-se protetorado da Grã-Bretanha, é a solidariedade
ao povo palestino, um dos povos mais antigos do planeta, de ter
a sua pátria, o seu território, a sua cultura.
Vejam bem como é a história. Neste momento há uma guerra
entre palestinos e judeus, e Israel está registrando toda a comida
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da Palestina em Israel como sendo judia, sendo que a maioria é
árabe, de fundo palestino — para se ver até onde vai o domínio.
Às vezes, só vemos a dominação bélica, política, mas, como a
gastronomia está em alta, Israel está registrando isso.
O senhor sabe, Dr. Dalmo, que o Japão registrou o cupuaçu e
o açaí, e a Alemanha registrou a rapadura? Fizemos uma guerra e
conseguimos retornar o registro da rapadura para nós. A rapadura é nossa. Ninguém toma!
Gostaríamos de iniciar esta importante exposição para a Comissão, para o Parlamento e para toda a luta vinte anos depois.
Ao olharmos a Constituição de 5 de outubro de 1988, percebemos como foi gestada e o que vem ocorrendo com ela. De lá para
cá, já tivemos 62 emendas — algumas que até tentam modificar
princípios; outras, também importantes, que ainda não foram
votadas. O Estatuto do Idoso, por exemplo, foi votado, mas a
proposta do Estatuto da Igualdade Racial não foi votada; o Estatuto das Nações Indígenas está há 15 anos parado na Mesa da
Casa, por causa de um recurso; também o Estatuto da Juventude;
a emenda da saúde, Emenda nº 29. São documentos que ajudam
a complementar a Constituição, principalmente na parte do Ato
das Disposições Transitórias.
Passamos a palavra, por vinte minutos, ao Dr. Dalmo de
Abreu Dallari, que vai ter de sair antes, devido a compromissos
de viagem.
É uma honra para nós tê-lo aqui, juntamente com o Milton, o
Ivaneck e a Profa. Fleury, que trarão para nós, no encerramento,
os desafios que se apresentam hoje à Constituição de 88.
Com a palavra o Prof. Dr. Dalmo de Abreu Dallari.
O SR. DALMO DE ABREU DALLARI – Senhores, antes de tudo,
eu gostaria de dizer da minha grande alegria de estar aqui, de
agradecer ao Deputado Adão Pretto o convite que me foi dirigido
e também ao ilustre Deputado Pedro Wilson e cumprimentar os
demais membros da Mesa.
O tema que me foi proposto nesse encerramento dos trabalhos
é Democracia e Participação Popular. Quando recebi o convite, evidentemente fiquei muito honrado e achei interessante que me
convidassem para falar sobre democracia e participação popular,
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e o convite sendo feito pela Comissão de Legislação Participativa.
E por que razão achei isso curioso? Achei curioso e quase um desafio. Porque um ponto fundamental que falta aplicar no Brasil,
para que haja efetivamente democracia, é a legislação participativa. Para mim foi uma surpresa saber que uma Comissão se chama
assim, quando o povo é impedido de participar da legislação. E
decidi isso, como tenho feito durante toda a minha vida, falando
francamente. Poder falar francamente, com todo o respeito que
tenho por esta Casa que representa o povo brasileiro, falar francamente a respeito daquilo que considero que está faltando, que
é grave, e com responsabilidade do Parlamento.
Começo dizendo que tive muita participação na resistência à
ditadura e na organização de movimentos populares e tive participação muito intensa também na propaganda da Constituinte.
Costumo dizer que eu era uma espécie de caixeiro‑viajante da
Constituinte. Tenho um pequeno livro, que se chama Constituição e Constituinte, publicado em 1982, quando se começava a
falar em Constituição.
Eu vou dizer, mais uma vez falando do milagre e do santo, que,
mais ou menos àquela época, participei de debate público realizado no auditório do jornal Folha de S.Paulo, e meu companheiro de
mesa era o sociólogo Fernando Henrique Cardoso. Eu falei defendendo a Constituinte, propondo uma nova Constituição, e o sociólogo Fernando Henrique Cardoso disse: “Olha, essa história de
Constituição, isso é coisa de advogado. Isso não tem importância”. Foi
exatamente nesses termos que ele disse. Então tivemos de resistir
ou enfrentar resistências inclusive dos que eram companheiros
nossos. E ele também estava posicionado contra a ditadura, mas
achava uma inutilidade a Constituinte e a Constituição.
Eu e outros que trabalhamos conseguimos vender essa idéia.
Circulamos pelo Brasil explicando o que era isso. E eu tive até alguns momentos de muita alegria ao verificar como a idéia estava
sendo compreendida e apoiada.
Há fato que eu gosto de relatar, porque é muito expressivo. Estávamos no fim daquela luta tremenda contra a ditadura, o povo
participante derrubou a ditadura, e, durante a pregação da Constituinte, recebi um convite para ir ao Município de Montes Claros,
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situado na região norte de Minas Gerais. E fui àquela cidade. E lá,
pouco antes de eu falar, disseram-me que uma comissão de mulheres queria entregar‑me um documento. E eu, então, recebi a comissão de mulheres, do bairro Tiradentes, de Montes Claros, que já haviam entendido o significado de uma Constituinte e acreditavam
na Constituição. Elas escreveram uma proposta e pediram-me que
a entregasse aos membros da Assembléia Nacional Constituinte.
Achei fantástico. Então, vencemos ali, porque, se mulheres de um
bairro de Montes Claros perceberam, acreditaram e apresentaram
propostas, é esse o caminho. Daí houve a Constituinte, e, graças
à participação popular, conseguimos colocar na Constituição afirmação muito vigorosa de democracia com participação popular.
Chamo atenção para um dado. No art. 1º da Carta brasileira,
está escrito em seu parágrafo único que “todo o poder emana do
povo,” — quer dizer, todo poder vem do povo —, “que o exerce por
meio de representantes eleitos ou diretamente”. Isso está expresso na
Constituição, a previsão de que o Brasil será um Estado democrático, com democracia ao mesmo tempo representativa e direta. Poder exercido ou através de representantes eleitos ou diretamente.
Depois, o art. 14 dispõe sobre a previsão da participação direta do povo no processo político. E lá está escrito que, além de
participar como eleitor, o cidadão poderia participar — é o que
está escrito lá —, através de plebiscito, de referendo e da iniciativa popular. Iniciativa popular! O povo pode propor projetos
de lei. E o projeto proposto pelo povo tem de ser discutido e
votado obrigatoriamente pelo Parlamento. Tem a mesma força
de projeto de iniciativa de Parlamentar ou de iniciativa do Chefe
do Executivo. O povo conquistou o direito de propor projetos de
lei, o direito ao plebiscito, o direito ao referendo.
Quero lembrar pormenor teórico, a diferença entre plebiscito e
referendo. O plebiscito é uma consulta que se faz antes de se tomar
uma decisão. Vai discutir‑se: é melhor que o Brasil tenha Senador
ou é melhor fechar o Senado? É uma hipótese. Então, primeiro,
vamos fazer um plebiscito, perguntar ao povo o que ele acha. E o
referendo é o contrário. É uma consulta que se faz depois que se
tomou uma decisão. Depois de aprovado um projeto de lei, pergunta-se ao povo se ele está de acordo com o que foi aprovado pelo
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Congresso Nacional. “Você referenda isso?” Por isso, a expressão
corrente ad referendum. Quer dizer, dependendo de confirmação.
O povo confirma a decisão de seus representantes.
No primeiro caso, no plebiscito, o povo diz a seus representantes o que quer. “Eu quero isso. Então faça uma lei nesse sentido.”
A reivindicação pode ser feita ou para o legislador ou para o Executivo, mas é uma consulta prévia. E o referendo é uma consulta
quando foi tomada a decisão, para que o povo a confirme ou não
— ad referendum. Então, foi uma conquista popular o direito à
iniciativa popular, o povo propor projetos de lei.
Por que razão não temos projetos de lei propostos pelo povo?
Só tivemos um projeto, aquele que resultou da nova legislação
sobre o crime hediondo. Havia sido assassinada uma jovem, filha de uma escritora de novelas para a televisão, o fato comoveu
a opinião pública, e a Rede Globo entrou no circuito. Daí se conseguiu que o povo brasileiro assinasse a proposta de projeto de
lei. Isso foi aprovado e virou lei.
Por que tantos assuntos importantes interessam ao povo, mas
o povo não propõe projetos de lei? Por que razão não realizamos
muitos plebiscitos, não fazemos muitos referendos? E aqui vem
a explicação: não conseguimos.
Em primeiro lugar, não conseguimos que a Constituinte fosse
Constituinte exclusiva, que era o que se usava à época. Nós queríamos eleger Constituintes só para fazer a Constituição. Feito isso,
acabaria o mandato, e o povo elegeria Deputados, Senadores, o que
a Constituição estabelecesse. No entanto, não tínhamos força suficiente para isso. E, como eram muito fortes, os conservadores brasileiros conseguiram que, em vez de uma Constituinte exclusiva, o
povo elegesse um Congresso Nacional com poderes constituintes.
Elegeu Deputados e Senadores que primeiro fariam a Constituição,
mas, terminada essa tarefa, continuariam exercendo o mandato
como legisladores. Quer dizer, eles, então, fizeram a Constituição,
e, vejam, naquela Carta, eles puseram as regras sobre os Deputados
e Senadores, que eram eles mesmos. Legislaram para si próprios.
Pior do que isso: eles fizeram legislação que bloqueou a participação popular. Bloqueou como? Está previsto no art. 14 que o
povo pode propor projetos de lei, mas também está lá previsto um
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número muito grande de assinaturas, impossível de se conseguir
num país tão diversificado, com comunicações ainda tão difíceis e
com tão pouca consciência política ainda, como é o Brasil. E, por
isso, não temos propostas feitas pelo povo. Então, o que seria necessário? Alterar a Constituição nesse ponto, para diminuir — mas
diminuir consideravelmente — o número de assinaturas necessárias
para que o povo apresente projeto de lei. E o povo quer muita coisa.
Quantas vezes ouvimos dizer isso: deveriam fazer uma lei que
proíba isso, deveriam fazer uma lei que mande isso. Por que o
povo não propõe o projeto de lei? Se o povo propuser, o Parlamento será obrigado a discutir e a votar. E muita coisa, sem
dúvida, se converterá em lei, como se converteu a do crime hediondo. Então, o que está faltando? Dar ao povo a possibilidade
de participação legislativa. Esse é um dos pontos.
E os outros? Plebiscito e referendo. Aqui foi usado também o
artifício precisamente pelo fato de que o Congresso não era exclusivamente Constituinte. Eram Deputados e Senadores fazendo a
Constituição. E o que eles escreveram lá? Vamos à Constituição.
Há o capítulo que trata do Legislativo e um artigo que trata exclusivamente do Congresso Nacional e diz que é de competência
exclusiva do Congresso Nacional — coisa que somente o Congresso pode fazer — autorizar plebiscito e convocar referendo. Quer
dizer, o povo só pode pronunciar‑se se o representante do povo
deixar, o que é uma contradição absurda. Ele é meu representante,
e eu só posso falar se ele me deixar? Mas é isso que ficou escrito na
Constituição. Quer dizer, para haver plebiscito e referendo é preciso que o representante do povo autorize perguntar ao povo.
Por exemplo, eu sou advogado, uma pessoa me contrata, mas
para a pessoa defender os seus direitos é preciso que eu autorize.
Se eu não autorizar não pode. E eu sou representante, sou advogado. Esse é um ponto, também, que precisa ser modificado. São
dois pontos básicos que precisam ser modificados exatamente
para participação do povo no Legislativo, o que é fundamental.
Trata-se de parte essencial da efetivação da democracia direta.
Democracia direta não significa — nós não estamos na Grécia
antiga — recolher todo o povo numa praça. Não cabe o povo
brasileiro numa praça pública para se pronunciar. Mas, utilizando
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os mecanismos modernos, inclusive a informática, a Internet,
tudo isso, o povo pode, sim, com toda a facilidade, manifestar a
sua opinião, o seu pensamento e a sua adesão a projetos de lei.
Então, é absolutamente necessário que se faça a modificação
desses dois pontos básicos da Constituição: primeiro, diminuir
consideravelmente o número de assinaturas para proposição de
projeto de lei. E aqui eu lembro que hoje nós temos o meio técnico da assinatura eletrônica. Até mesmo recursos judiciais hoje
podem ser propostos a distância. Então por que não abrir a possibilidade para que o povo, mesmo a distância e sem uma assinatura num papelzinho, manifeste o seu pensamento, a sua adesão? E nós teríamos, não tenho nenhuma dúvida, bons projetos
de iniciativa popular. E há muitas entidades que se dispõem a
elaborar o texto, a preparar o projeto, mas não fazem isso porque
dependem de número tão absurdo de assinaturas que o trabalho
é inútil. Essas entidades associativas, entidades da comunidade
poderiam preparar o projeto de lei e submeter à apreciação do
povo, para que as pessoas manifestem a sua adesão. E, havendo
aquele número mínimo de adesões, então, o projeto viria ao Parlamento, para que os Parlamentares discutissem e votassem.
O outro ponto é aquele absurdo de exigir que o Congresso
concorde, para que o povo diga a sua opinião. Então, é preciso
tirar essa exigência. No caso pode exigir‑se que para plebiscito
ou para referendo haja um número mínimo de pedidos. Isso é
razoável. Mas também essa manifestação de adesão ao pedido
poderá ser feita por via eletrônica ou até por via escrita, se quiserem, mas não submetendo o uso do direito do povo à prévia
concordância dos representantes do povo.
São esses pontos que eu queria trazer hoje, aproveitando esta
oportunidade e cumprimentando‑os pela iniciativa de realização
do seminário, das discussões. É uma forma de trazer o povo, de
ouvir o povo. Eu acredito que, pelo menos aqueles que tomaram
a iniciativa, vão prestar atenção naquilo que o povo disser. E tomara que através dele se consiga que também outros Parlamentares fiquem atentos à vontade do povo e que dessa maneira tenhamos efetivamente a prática da democracia direta no Brasil.
Muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Adão Pretto) – Agradecemos
ao Prof. Dalmo. Quero lamentar o fato de S.Sa. ter que se retirar.
Depois da explanação dos demais convidados, vamos ouvir o
debate do povo. Certamente o que V.Sa. disse vai ser lembrado e
debatido pelo Plenário.
O SR. DALMO DE ABREU DALLARI – Infelizmente, não vou
poder ficar até o final, porque tenho compromisso ainda nesta
noite em São Paulo, mas eu me ponho à disposição para quem
quiser mandar mensagens.
Vou dizer apenas uma coisa: eu sou professor aposentado,
aposentado pela compulsória, que, na verdade, é a expulsória.
A gente atinge os setenta anos e tem que ir embora. Exatamente
por causa da minha militância anterior, recebo muitos convites
e tenho um livro sobre o Judiciário. Ainda hoje, de manhã, em
Brasília, eu falei na Escola da Magistratura. Eu falo muito para
estudantes, para advogados, mas estudantes, sobretudo hoje no
Brasil, usam muito a Internet. Depois de uma palestra, eu recebia
cinquenta, sessenta mensagens e perguntas. Eu não tinha condições nem de ler, ainda mais com essa circulação permanente. Eu
estou viajando o tempo todo.
Aí eu estabeleci uma solução intermediária, que tem funcionado. Eu tenho um fax, que é automático, funciona dia e noite
— não precisa nem pedir sinal — e é por onde eu recebo as mensagens. Nas minhas viagens, eu levo os fax e vou preparando as
respostas. Então, se alguém quiser, eu ponho o fax à disposição
e darei as respostas. Os organizadores, se quiserem, tomem nota.
O número é de São Paulo: (11) 3051-3474. Assim, eu nunca deixo as perguntas sem resposta.
Fico à disposição.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Adão Pretto) – Obrigado, Prof.
Dalmo. Fique à vontade para se retirar quando quiser.
Vamos dar continuidade a nosso seminário, ouvindo agora a
exposição da Profa. Sônia Fleury. V.Sa. tem vinte minutos para a
explanação.
A SRA. SÔNIA MARIA FLEURY TEIXEIRA – Boa tarde a todos
os participantes. Eu lhes agradeço, na pessoa do Deputado Adão
Pretto, o convite para estar aqui. É um prazer estar com pessoas
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tão ilustres. Encontrei Ivaneck, e participamos de outras lutas.
É uma pena, não pude estar aqui ontem, porque eu tive outro
compromisso no Centro Brasileiro de Estudos de Saúde (CEBES).
Eu sou professora de Ciência Política na Fundação Getúlio
Vargas, no Rio, mas sou uma militante da área de políticas sociais, tanto da área da previdência quanto da área de saúde. Na
semana passada, estive aqui, nos vinte anos do SUS e na Comissão de Seguridade Social e Família.
Algumas coisas a que vou me referir aqui têm a ver com a
minha face acadêmica mas também com a minha história de
militância.
Atualmente, sou Presidente do Centro Brasileiro de Estudos de
Saúde. Eu convido vocês a entrarem no site www.cebes.org.br. Várias das coisas sobre que vou falar estão lá escritas e tudo o mais.
Quem não é da área de saúde pode não conhecer o Centro,
mas, para quem é do setor, o CEBES é uma instituição que teve
enorme importância, porque congregou nele a face legal de vários
partidos e grupos clandestinos que militavam pela democracia no
campo da saúde. Há trinta anos, nós temos uma revista e fazemos
difusão de conhecimento. Fazemos, também, militância no sentido de incidir na política pública, na área de saúde e na área social.
Atualmente, eu tenho o prazer de estar dirigindo a instituição.
Na época da Constituinte, há vinte anos, eu era militante do
movimento sanitário, pela reforma sanitária, participei das plenárias da saúde que se reuniam nesta Casa e tive também a honra
de participar, como assessora técnica do Senador Almir Gabriel,
da parte da elaboração do texto sobre a ordem social, sobre a
seguridade social, especificamente. Então eu me reconheço e me
sinto parte desta Casa no sentido de me encontrar com aqueles
no que escrevi. Eu me sinto muito mobilizada por tudo isso.
É difícil falar de perspectivas e desafios — eu não pude participar ontem — sem falar um pouco do passado e dizer o que aquele momento teve de diferente de agora. Eu acho que o altíssimo
grau de mobilização da sociedade, a união de todas as várias tendências, das forças democráticas em prol da democracia e contra
a ditadura, tudo isso nos levava a fazer acordos mais amplos do
que são possíveis na fase atual — é a bandeira da democracia.
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A importância do espectro dos partidos políticos. Havia partidos mais à esquerda, e houve uma tendência mais para o centro,
de lá para cá. O papel muito grande da Igreja também, como
partido de todos os setores oprimidos.
E o inimigo comum: o autoritarismo e o atraso, que eram as
elites do latifúndio e os políticos tradicionais. Era contra isso que
nós nos insurgíamos e nos organizávamos.
Eu penso que isso teve um impacto grande nas conquistas
que estão impressas na Constituição, mas eu acho que o método desta Constituição — que também não foi por acaso, foi
uma conquista da sociedade; Dalmo teve um papel importantíssimo nisso — definiu os seus limites e as suas possibilidades. Por
não ser exclusiva, a Constituinte teve alguns compromissos. Por
exemplo: a reforma política até hoje não foi feita. Nada do pacote autoritário foi mudado, a não ser os “Senadores biônicos”.
O resto continua como tal. Então, não houve mudança porque
não era exclusiva.
Mas, por não ser tutelada e porque o texto não veio das elites
acadêmicas ou pensantes do País, mas porque veio de baixo, a
Constituinte foi essa festa democrática que permitiu incluir ali
coisas que depois ficaram como contradições em relação ao que
se passou dali por diante.
Então, o método foi muito importante. Essa é a primeira lição
que nós temos: se nós conseguirmos abrir espaço para a participação popular, a correlação de forças muda. É essa a experiência
da Constituinte, é essa a experiência do desafio para diante. Se
o art. 14 for regulamentado, como disse o Prof. Dalmo, de uma
forma pró-sociedade, pode mudar o rumo da legislação, ele pode
levá-la a ser muito mais progressista, se abrirmos essa porta. E é
por isso que essa porta está retida, e de várias maneiras, como ele
já explicou — e eu também tenho um artigo sobre isso, não vou
explicar agora.
Mas este certamente é o desafio: criar condições de participação legislativa porque foi isso que imprimiu as conquistas do
reconhecimento dos direitos sociais, dos direitos das minorias,
dos direitos humanos, naquela oportunidade. Não teria sido
assim em outra época porque o Congresso era melhor do que
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o atual em muitos aspectos. Mas também era conservador na
sua maioria. Ele foi empurrado pela sociedade. E nós precisamos
abrir outra porta para conseguir empurrá-lo. E essa porta já esta
na Constituição: é o art. 14.
O processo constituinte não aconteceu somente durante os
anos da própria Constituinte, até a promulgação da Constituição. Ele antecede — começou com a formação dos sujeitos
políticos, dessa vontade política; e ele sucede a Constituição
no sentido do que aconteceu com essa ordem maior, com essa
ordem legal da sociedade. Nos anos anteriores foram formados
os sujeitos políticos. Se não, não teria havido a movimentação
popular, não teria havido essa legislação. A Constituinte é o
resultado da conscientização, da mobilização, do processo que,
em teoria, eu tenho chamado de subjetivação. Foi a formação
dos sujeitos políticos.
Mas a transformação social vai acompanhada de três processos, pelo menos, que nem sempre andam juntos: o processo
de subjetivação, de formação dos sujeitos; o processo de constitucionalização, no sentido amplo, de todo o marco legal dos
direitos da sociedade; e o processo de institucionalização, de
transformação disso tudo em coisas que funcionem, em direitos que possam ser exercidos.
Nós vivemos esses três processos. Nem sempre concomitantemente, nem sempre sinergicamente. Muitas vezes, nós vamos
ter a hipertrofia de um ou de outro, e isso tem consequências.
Até mesmo, no caso da Saúde, os movimentos sanitários passaram os últimos vinte anos envolvidos em defender o Sistema
Único de Saúde e em tentar implementá-lo em condições adversas, e isso tem consequências no próprio sujeito político,
porque nós não o distinguimos mais do Estado, porque nós estamos ali operando uma máquina que não é a desejável, porque
nós perdemos a identidade como sociedade civil. Então, esses
processos precisam ser revitalizados. E acho que nós temos de
constitucionalizar, institucionalizar, mas não há reforma sem
sujeito social. E é isso que precisa ser o tempo inteiro recriado,
é isso que revitaliza o sujeito da sociedade civil atuante.
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Eu penso que, na minha área, a Constituição é um marco
fundamental. Pela primeira vez, ela introduz na área social os
direitos sociais como direitos de cidadania. Isso é uma ruptura,
isso é uma transformação civilizatória, de um grau inimaginável.
A nossa sociedade não considerava os direitos sociais. A única
Constituição que fala em algo ligado à assistência é a de 1934,
que fala em cuidar dos desvalidos; as outras sequer falam dessa
questão, não fazia parte delas. Nós introduzidos como direito de
cidadania a assistência social; a saúde como direito de cidadania,
sem precisar de requisitos nem de contribuição pretérita, nem de
prova alguma, a não ser a necessidade — mas não tem de apresentar prova de pobreza ou o que seja.
Então, são mudanças muito fortes, civilizatórias. É um patamar civilizatório novo. No entanto, o que acontece daí por diante, nesse movimento de constitucionalização e de institucionalização? Se pensarmos que um quarto daquilo que está escrito
na Constituição não está regulamentado, veremos que é um
movimento também: o movimento de barrar os avanços. E não
por acaso são aquelas coisas em que a sociedade poderia avançar
mais que estão ali barradas.
Por outro lado, há contradições entre a própria legislação ordinária e a forma de institucionalizar, que negam direitos que
estão na Constituição. São omissões, são negações e são emendas
constitucionais, inúmeras — sessenta e poucas — que vão transformando aquele texto para adaptá-lo a um novo contexto, cuja
correlação de forças já não é mais favorável às correntes mais
progressistas da sociedade.
Quais são os desafios e as possibilidades desse novo contexto, dos anos que vivemos agora? Primeiro, a subordinação da
sociedade, de toda a lógica social, e portanto das políticas e dos
direitos sociais que haviam sido alcançados, a uma política macroeconômica restritiva. O governo passa a ser aquele que cuida
da moeda. E esta passa a ser a função principal do governante:
cuidar da moeda e da inflação, que se justifica pela hiperinflação, mas que passa a ser condição pétrea. Não era, conforme a
Constituição, mas se tornou condição pétrea não tocar na questão do ajuste macroeconômico, do superávit primário. Isso não
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é discutível pela sociedade. São clausulas pétreas que me parece
caíram do nada e que são decididas no Banco Central, em acordo
com o Fundo Monetário Internacional. E a sociedade fica alheia
à discussão que passa a subordinar todas as outras coisas a ela.
Então, é uma “anticonstituição” muito simples: é só dizer qual é
o superávit primário. O resto — a sociedade, a lei, o marco legal
— tem de se subordinar a isso.
Essa transformação impacta fortemente os direitos sociais. Embora tenha havido avanços em termos de financiamento de políticas sociais, em termos de direitos sociais, o Governo passa de
novo a retirar dinheiro que a Constituição diz que deve ser destinado à área social, por meio da DRU, a Desvinculação das Receitas
da União, e de outros subterfúgios orçamentários e tudo o mais.
Mas os recursos que estavam “assignados” para a área social não
são mais destinados a ela. Isso faz com que haja o empobrecimento dos sistemas de benefício social. Na medida em que há menos
recursos para a política de saúde, ela fica mais pobre. E aí vai haver
políticas pobres para pobres. Não era essa a intenção Constituinte.
Mas nós vamos começando a estratificar as políticas universais.
Vamos empobrecendo a Educação, vamos empobrecendo a Saúde, vamos empobrecendo aquilo que era direito universal.
Eu acho que nós, dos movimentos da sociedade civil, não lidamos bem durante esses anos, e ainda é um desafio, com a questão
do aparelho institucional do Estado. Houve a desmontagem do
Estado brasileiro, sob a alegação de que era um Estado tradicional,
voltado para um projeto desenvolvimentista antigo e inadequado,
e de que era possível flexibilizá-lo, transformá-lo, adequá-lo à ordem moderna. E essa ordem moderna foi extremamente destrutiva
para o Estado, seja pela forma com que foram feitas as privatizações — que a sociedade não teve condições de controlar e que
criou toda essa nova burguesia financeira que circula do mercado
financeiro para o Banco Central, do Banco Central para o mercado
financeiro, como se fosse um estágio que passa pelo Banco Central
para depois aumentar o seu cacife nas operadoras financeiras; este
mercado está fortemente contaminado pela burguesia financeira
criada com as privatizações —, seja pela desmontagem do aparelho de Estado em geral. Hoje, nos Ministérios, de 60% a 80% das
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pessoas que trabalham lá não são funcionários. Acabou o Estado!
O Estado não investe mais. Essas pessoas estão penduradas em
projetos do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento
(PNUD), do não sei o que e tal, que são formas de repassar recursos
de forma escusa.
Nós não nos demos conta de que não existem sistemas universais de proteção social se não houver um Estado bom, forte,
competente e com burocracias de carreira. Sem isso, não é possível o bem-estar social.
Então, se nós queremos retomar o desafio de ter políticas universais de qualidade, temos de ter como meta da sociedade a
reforma do Estado, mas uma reforma que seja para favorecer a
sociedade e não para dilapidar o Estado.
Eu penso que também ficou mais claro, nesses anos, que o nosso
inimigo não é só o atraso. O atraso está aí, a política clientelista
está aí. Apareceram interesses, com muito mais clareza, tanto do
capital financeiro quanto do agronegócio e das mineradoras. Hoje,
o contexto tem atores que se opõem ao avanço das políticas, por
exemplo, de reforma agrária, de demarcação de terras indígenas, das
políticas quilombolas; atores extremamente fortes que têm muito
mais visibilidade hoje do que vinte anos atrás. Nós não nos dávamos conta de que não eram os antigos latifundiários nordestinos os
nossos inimigos; eram esses novos atores, que estão ligados à forma
mais dinâmica de acumulação de capital. Não é o atraso; é o avanço
do capitalismo. E isso nos apresenta desafios muito distintos.
O avanço, então chamado modelo de desenvolvimento, favorece a esse; é o modelo exportador; e é preciso ter o agronegócio,
é preciso ter as mineradoras, e são elas que se sentam com o Governo, que apóiam o Governo e que são da casa e da cozinha do
Governo. Então, este é o desafio maior: reverter isso.
Acho que outra questão nova, que não havia naquela época,
é a do poder do narcotráfico, esse poder que oprime a população
nas favelas, nas periferias, e contamina o Congresso, que contamina o Judiciário, que chega a todos os níveis do poder político
— começa a eleger pessoas para ter um pé no poder. Esse é também um desafio com o qual nós temos de aprender a lidar. Ele
não existia, o que torna tudo muito mais difícil.
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Do ponto de vista da sociedade civil, nós tivemos uma “complexificação” muito maior. Nós temos um tecido social muito
mais rico, atores sociais que estão com identidades definidas.
Mas muito mais fragmentado, muito mais circunscrito e especializado. Isso é paradoxal: nós crescemos, nós nos fortalecemos,
nós conhecemos muito mais a política pública, mas nós sabemos
cada vez mais de menos e nós somos cada vez menos capazes de
ter grandes bandeiras que nos articulem.
Essa é uma limitação muito grande. E a participação passa a
desmobilizar. Em que medida as pessoas que estão no conselho
estão realmente ligadas às suas bases, dos movimentos sociais?
Em que medida elas representam essa sociedade viva? Em que
medida elas estão tendo capacidade de colocar uma agenda política para o Governo? Ou ficam ali só vetando e defendendo
interesses corporativos?
Então, há uma limitação muito grande no que nós estabelecemos, que foi um grande ganho da Constituição, ou seja, os
mecanismos de controle e participação social. Essa participação
social tem de ser revista — esse é um grande desafio —, e tem de
ser revista de uma forma muito mais ampla.
O controle social, por exemplo. Eu sou da área da Saúde.
A Saúde, em qualquer avaliação, é vista como a área que tem
maior tradição de participação social: inventou os conselhos, as
conferências, todo o desenho das políticas sociais. Então, eu posso dizer que é a área que mais avançou no controle social. No entanto, o Tribunal de Contas da União (TCU) diz que é a área que
tem maior grau de corrupção. É um paradoxo. Quer dizer que aumenta o controle social, e a corrupção também, ao mesmo tempo?
Não há capacidade de esse controle social visibilizar isso?
Então, eu penso que esse controle, visto dessa forma, está
superado.
Na semana que vem haverá uma reunião aqui, sobre a área
da Saúde também, pela primeira vez — e eu acho que isso é um
avanço, sinaliza uma coisa nova — convocada pelo Conselho
Nacional de Saúde, pela Associação Nacional do Ministério Público de Defesa da Saúde (AMPASA) e pelos auditores do Ministério da Saúde.
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Ou seja, se nós não articularmos os diferentes níveis de controle — interno, societário e externo —, esse controle, dividido,
é absolutamente ineficaz. Está na hora de dar um salto de qualidade nesse sentido.
E acho que outro tema que nós temos presente é o da perda
da nossa capacidade de incidência, não na política pública, mas
na construção de um projeto “contrahegemônico” para a sociedade, de um projeto cultural para a sociedade. Isso requer um
repensar — o que já foi falado aqui hoje pela manhã — sobre a
questão do papel da mídia, sobre a incapacidade nossa de controle dos meios de comunicação e dos meios de socialização que
existem na sociedade.
Se nós não conseguirmos fazer a revisão disso e o controle
maior da sociedade sobre isso, essa será uma batalha que nós
perderemos. E estamos perdendo fragorosamente.
Eu posso falar da minha experiência. Eu tinha capacidade de
colocar um artigo no jornal, mas hoje não tenho. Hoje, os intelectuais orgânicos do outro lado têm todos os espaços possíveis.
E nós perdemos cada vez mais.
Nós temos usado a Internet. Nós lançamos aqui um manifesto pela seguridade social; nós lançamos o Documento 20 anos do
SUS — Celebrar o Conquistado, Repudiar o Inaceitável; nós lançamos uma visão acerca dos equívocos dos partidos políticos sobre
o Sistema Único de Saúde. Mas isso fica num circuito restrito, no
blog do CEBES, na Internet. Assim mesmo, nós superamos muito
o que podemos fazer presencialmente. Mas nós precisamos rever
esse poder enorme da mídia, sem controle.
Finalizando a minha fala, eu quero citar alguns desafios que
nós temos e que eu acho que são muito grandes: como aumentar a
transparência do Estado? Acho que esse é outro fator... Se nós não
conseguimos controlar a corrupção, não conseguimos controlar as
formas tradicionais de fazer política, que passam pela apropriação
indevida de recursos e pelas formas “clientelares” e patrimoniais
de uso privado dos recursos públicos, essa também é uma forma
em que nós estamos sempre perdendo. Não é que os recursos sejam
escassos, é que eles são, além de escassos, apropriados por muito
poucos. Então, essa batalha nós não podemos perder.
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A outra batalha que nós não podemos perder e que é sociocultural é a da aceitação de que os sistemas universais de política
sejam sistemas de políticas para pobres; de que a educação pública seja de pior qualidade para pobre; de que o Sistema Único
de Saúde seja um seguro para os pobres e que o próprio Estado
faça como faz hoje: dá um seguro de saúde para os seus funcionários, porque nem o Governo acredita no SUS. E não teve
coragem de celebrar o Sistema Único de Saúde, os vinte anos
do SUS! O Governo Lula não fez nenhuma manifestação para
celebrar esse sistema, que foi a maior política inclusiva e que tem
dados impressionantes, se compararmos com o que tínhamos
antes, sendo que hoje nós temos um orçamento inúmeras vezes
menor no SUS do que o que tínhamos no Instituto Nacional de
Assistência Médica Previdência Social (INAMPS), que era só para
os previdenciários. Nós estamos fazendo muito com muito pouco, mas sem parâmetros de qualidade. E se não há parâmetros
de qualidade, o que acontece? Nos lugares mais pobres, onde
a população tem menos capacidade de reivindicar, está a pior
qualidade do serviço.
Então, nós temos de exigir do Governo parâmetros de qualidade. Nós não podemos exigir só direitos sociais. Nós temos de
exigir sistemas universais e direitos sociais de qualidade: que o
Sistema Único de Saúde seja de qualidade; que a educação básica, universal, pública, seja de qualidade. Essa é uma batalha cultural, porque a população recria a cada dia o imaginário de que
ser do SUS é ruim, que a escola pública é ruim. Há muitos problemas, mas a população usuária desses sistemas universais, em
geral, avalia muito melhor do que a que não é usuária, porque é
bombardeada o dia inteiro, pela televisão, com a informação de
que é muito ruim ser atendida por esses sistemas.
Outra batalha: nós não podemos ficar só na área dos direitos
humanos e dos direitos sociais e culturais. Nós precisamos entrar
na discussão econômica e macroeconômica, porque é ela que
define a estrutura da política.
Sueli, Moroni e eu participamos do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, que foi a única iniciativa do Governo Lula que inovou em relação à Constituição, em termos
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de participação. Isso não existia. Da Constituição surgiram os
formatos das conferências, dos conselhos e tudo o mais. Mas o
que passou a existir de novo foi o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social. Pela primeira vez, ele era um conselho
não setorial — não era de Saúde ou de Educação —; era um conselho que colocava a grande política e que, pela primeira vez,
reunia atores que jamais se sentam juntos: mercado financeiro,
os donos de bancos; os grandes da indústria, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP); setores do sindicalismo
e da sociedade civil. Esse foi o primeiro formato do Conselho
de que participamos. O movimento dos sem-terra foi um dos
primeiros a sair porque não acreditou naquele espaço; achou
que aquele espaço servia para “ficar colocando azeitona na empada” do capital financeiro e industrial. A segunda a ser mandada embora foi Sueli. Mas saiu porque pediram o lugar. Enfim,
depois fomos nós todos: toda a esquerda, que nós chamávamos
de “conselhinho”, foi mandada embora de uma vez só, ou seja,
“nos limparam”. Depois eles perceberam que isso ia gerar uma
crítica muito grande na mídia e voltaram atrás, e chamaram de
volta Moroni, que era da ABONG, para representar tudo. Uma
pessoa para representar a sociedade! E Moroni até ficou na dúvida se ficava ou não, mas nós todos dissemos: “Pelo menos você.
Fica lá sozinho, mas fala todos os dias”. E ficou.
Mas eu acho aquele espaço interessante. A avaliação que eu
tenho é de que, na medida em que eles depuraram aquilo e virou realmente o Conselho dos empresários e do sindicalismo,
ele passou a ter muito maior incidência na política do que tinha
na nossa época. É por lá que muitos acordos e muitas discussões
têm passado. Eu acho que nós temos de pensar que esse é um espaço novo e que temos de exigir uma composição paritária, com
um terço de representação de movimentos sociais e da sociedade
civil, como foi na época em que foi montado por Tarso, e não
depois de depurado, quando ficou abandonado daquela forma.
Então, eu acho que essa é uma questão importante.
O último ponto que eu queria levantar é o da ameaça que nós
estamos sofrendo na área de direitos sociais como um todo, com
a reforma tributária.
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Na semana passada estive aqui. Tinha sido votado o parecer
apresentado ao projeto da reforma tributária que foi encaminhado pelo Governo, do Deputado Sandro Mabel. Esse parecer foi
votado e aprovado na Comissão Especial da Reforma Tributária.
A Constituição define um conjunto de direitos na área da Seguridade Social que transformou em muito a sociedade, ao criar
os direitos assistenciais, ao igualar os direitos dos trabalhadores
rurais e urbanos, em termos de valores dos benefícios, ao criar o
Sistema Único de Saúde, ao definir que nenhum benefício pode
ser menor do que um salário mínimo.
Estudos do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA)
mostram que o impacto desses benefícios da Seguridade Social
sobre a diminuição da pobreza foi muito maior do que as bolsas
dadas depois. No entanto, o que está sendo proposto agora? Na
Constituição eram dados todos esses novos direitos e eram definidos os recursos que iam financiar exclusivamente esse benefício, criando o Orçamento da Seguridade Social. Um conjunto de
contribuições sociais; não eram impostos.
A reforma tributária acaba com as contribuições sociais, ou
seja, acaba com a própria idéia do Orçamento da Seguridade Social, junta tudo num orçamento fiscal que vai dar um percentual
para a Seguridade Social. Ou seja, nós vamos disputar com o resto os recursos para a Seguridade Social.
Essa é a pedra de cal que vai acabar com a Seguridade Social. E
é isso que a sociedade não pode permitir. E não é porque isso não
tem nada a ver com a população desempregada ou com as mulheres negras. Tem. Se observamos bem, a exclusão previdenciária é das mulheres, é das mulheres negras, é dos homens negros.
Então, são essas as pessoas que mais precisam da Seguridade Social. A reforma tributária não pode cortar benefícios. Ela deve
estimular a inclusão e dotar a Seguridade Social de mecanismos
para que seja regida não pelo trabalho, mas pelos princípios da
justiça social.
Agora, sem ter o financiamento, deixando que agora levem
o resto que já havia, eu acho que, em vez de celebrar essa conquista dos direitos sociais, nós vamos enterrar os direitos sociais,
vinte anos depois da promulgação da Constituição.
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Por isso nós fizemos esse manifesto em defesa da Seguridade Social, que está no site do CEBES e que foi entregue a todos os Deputados e Senadores. Nós achamos que todos os movimentos sociais
têm de assumir essa bandeira agora, antes que seja tarde demais.
Temos de deixar de pensar só naquela coisa específica de cada um
de nós, porque isso atinge a sociedade brasileira, o conjunto dos
direitos sociais, a possibilidade de uma sociedade com políticas redistributivas e solidárias, sem o que não temos democracia.
Obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Adão Pretto) – Agradecemos à
Dra. Sônia Fleury a bela explanação.
E, dando continuidade, passamos a palavra ao Sr. Milton
Barbosa.
O SR. MILTON BARBOSA – Em primeiro lugar, quero cumprimentar os presentes e agradecer pelo convite, pela oportunidade
de falar neste seminário participativo sobre a luta do povo negro
e os trabalhos que nós desenvolvemos a vinte anos atrás, quando da Assembléia Nacional Constituinte.
Em 1986, o Movimento Negro Unificado, do qual sou um
dos fundadores, fez a Convenção Nacional do Negro, aqui em
Brasília, no auditório da Caixa Econômica Federal. Aliás, eu fui
o presidente de honra, e Hédio Silva Júnior foi o presidente da
Convenção. Nela nós falamos sobre vários pontos importantes
da questão do negro, em especial sobre a criminalização do racismo e o art. 68, sobre o título de posse das terras quilombolas.
Aliás, os quilombolas vêm sofrendo ataques sistemáticos das
multinacionais do papel, do agronegócio e de outros setores. O
próprio Governo tem sido muito tíbio em relação a essa questão, tem recuado. Está rolando aí uma instrução normativa que
vem retirando direitos dos quilombolas. Então, os quilombolas
estão hoje mobilizados, e o próprio Movimento Negro Unificado, numa reunião nacional, em Santa Catarina. E dela tirou uma
nota, que foi distribuída para todo o País.
Nós do Movimento Negro Unificado entendemos que cumprimos o nosso papel naquele momento da Assembléia Nacional Constituinte. O Movimento Negro Unificado abrangia
uma quantidade grande de grupos, de entidades do movimento
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negro, e teve a tarefa, inclusive, de ampliar a luta e incentivar a
criação de núcleos de movimento negro em todo o País.
Participaram daquela Convenção aproximadamente quatrocentas pessoas, de todos os Estados do Brasil.
Então, nós achamos que cumprimos o nosso papel. Mas, de
fato, como vimos discutindo aqui, as coisas que foram aprovadas naquela Assembléia Constituinte não têm sido colocadas em
prática, efetivamente. A questão da criminalização do racismo
geralmente é desvirtuada: eles consideram injúria. O racismo
campeia neste País, e há impunidade muito grande.
Entendemos que o movimento negro está vivendo momento
importante na sua luta. Estamos realizando o Congresso Nacional de Negras e Negros do Brasil. Já fizemos plenárias no Rio de
Janeiro, assembléia nacional em Belo Horizonte, Minas Gerais,
assembléia nacional em São Paulo e estão agendadas outras assembléias, apesar de todas as dificuldades, porque há profundas
divisões no movimento negro.
Os brancos nos dizem: “Ah, vocês negros são muito divididos!”
Na verdade, a sociedade humana é dividida. Há um processo
específico sobre os negros, sobre os africanos. Somos vítimas do
colonialismo e de um genocídio histórico. Apesar disso, somos a
origem da humanidade.
Já foi provado cientificamente que o ser humano surgiu na
África, esparramou-se para o mundo e há diferenças. Por exemplo,
o europeu, aquele que foi para a região da Europa, por questão
de diminuição de melanina, teve mudado o seu aspecto físico.
Também existem alguns aspectos sociais e psicológicos. O
europeu surgiu numa região extremamente inóspita e utilizava
toda a sua energia para defender seu território, que às vezes era
um pouco melhor que outros. Na África, também havia essa disputa de território, mas numa região onde a natureza dava ao
africano quase tudo.
Então, surge um tipo de personalidade e um tipo de sociedade
onde há, sim, guerras, brigas de etnias diferenciadas, mas os
seres dessa região buscam, acima de tudo, a felicidade.
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É por isso que os africanos produziram a música no mundo todo.
O africano criou o blues, o jazz, o soul, o reggae, o samba, o baião, o
tango, porque traz a musicalidade na sua história de vida.
O europeu, em função da região em que surgiu e da forma
como disputava território, desenvolveu uma competitividade
muito grande, um individualismo muito grande. Por isso, entra
com tudo, porque tem que vencer. É um traço de personalidade.
Temos que analisar isso. Para construir um mundo de igualdade,
vamos ter que levar em conta esse tipo de coisa.
Afirmo, com muita tranquilidade, que não há futuro para a
humanidade sem o negro e sua busca pela felicidade. No Brasil,
onde estão mescladas raças, etnias, culturas, isso está presente o
tempo todo.
O brasileiro é um ser cultural de fundamental importância e,
com certeza, vai ser uma das populações mais importantes do
mundo, pela sua diversidade. Essa diversidade é uma riqueza,
mas aqueles que oprimem os povos a utilizam para dominar,
explorar, massacrar. Isso nós temos que enfrentar, usando todas
as armas. Essa é a grande realidade. Temos que responder a isso e
transformar essa situação.
O Movimento Negro Unificado vem fazendo a sua parte.
Estamos trabalhando no Congresso Nacional de Negras e Negros do Brasil para construir um projeto político do povo negro
para o Brasil. Por que um projeto político do povo negro para o
Brasil? Porque, na verdade, nós negros vivemos o projeto político dos brancos, seja de direita, seja de centro ou de esquerda.
O tempo todo nos fustigam querendo dar norte às nossas vidas.
E isso, de fato, prejudica muito a nossa organização e a nossa
luta. Todos os outros grupos, sejam eles aliados, sejam eles adversários, sempre querem nos dizer o que fazer. Eles partem da
sua vivência, da sua experiência de vida, da sua história para
dizer se nós somos organizados ou não, se somos competentes
ou não, se somos amigos e solidários ou não.
Por isso é de fundamental importância para nós negros construirmos o nosso projeto político conforme os nossos pontos de
vista. É um processo difícil? É um processo extremamente difícil,
mas que terá de ser feito.
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Outro ponto: o eixo principal deste Congresso são as reparações.
O Brasil deve reparação ao negro, deve reparação aos africanos.
O mundo deve reparação aos africanos. Deve reparação pela invasão da África; cometeram genocídios. Deve reparação pelo sequestro dos africanos; morreram milhões na travessia do Atlântico.
Deve reparação pela escravidão; o negro foi forçado a trabalhar
de graça, a troco de comida. Deve reparação pelo racismo, porque criou-se uma estratégia que marginalizou o negro do processo
produtivo, por meio de uma peneira, de uma seleção, segundo a
qual o negro recebe os menores salários e presta os mais degradantes serviços e exerce as funções menos qualificadas.
Se quisermos construir um mundo novo, teremos de fazer essa
discussão. Não adianta o branco dizer que não tem nada a ver
com isso, que foram os seus antepassados. Tem a ver, sim, porque
se vive numa determinada condição, como já foi mencionado
aqui hoje, em relação a uma observação do Konder Comparato,
se vive numa determinada situação social, econômica, cultural
é porque, na realidade, recebeu isso como herança, à custa de
outros povos: africanos, indígenas, asiáticos.
A construção de um mundo novo terá que ser feita a partir
da discussão da história da Humanidade. Não existe outro caminho. Essa é a verdadeira conscientização. Desconhecer esse fato
é alienação.
Quem vive nos Jardins, em São Paulo, sob grande proteção,
muito bem cuidado, muito bem alimentado, muito bem educado, pois frequenta os melhores colégios, pode até ser muito
inteligente, mas vive uma situação de alienação. Tudo isso terá
de ser discutido.
Tem-se falado muito das cotas. Foi aprovado inclusive o PL
nº 73/99, nesta Casa, e agora está em discussão no Senado. Esse
projeto determina cotas para negros nas universidades federais.
Essa discussão deixa as pessoas extremamente agitadas e nervosas. Eu mesmo era muito cabreiro em relação às cotas. Digo
isso porque, mesmo com a conhecida experiência norte-americana, onde as ações afirmativas e as cotas foram de fundamental
importância para mudar a realidade social, é muito importante
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discutir as cotas. As universidades públicas não podem ser,
por exemplo, 100% para brancos e burgueses. Tem que haver
formas para se romper com isso. Mas, como eu disse, eu era
muito cabreiro, porque o próprio sistema se utiliza desse mecanismo para manipulação.
Houve também a experiência recente com aquele documento
dos intelectuais contra as cotas. Aí começamos a perceber que,
de fato, são contra as cotas os racistas. Por isso o movimento negro, quase que de forma automática, cerrou posição a favor das
cotas. Nós entendíamos as ações afirmativas como importantes
e agora entendemos como fundamentais as cotas.
Vai criar constrangimento em alguns setores, mas a vida é
dura. A vida não é só melzinho na chupeta. Precisamos analisar
a história do africano, o processo por que passou, como foi prejudicado na história da humanidade, assim como os indígenas.
Tudo isso terá de ser levado em conta se quisermos construir um
mundo novo.
Temos intervindo em várias frentes. Vocês receberam material em que consta a nossa participação em um tribunal popular,
onde o Estado brasileiro estará no banco dos réus. Serão discutidas várias questões, mas não vou detalhá-las aqui.
Temos trabalhado de forma muito consciente, porque nessa relação com os nossos aliados e adversários batemos de frente também com muita ignorância política. Alguns setores petistas, por
exemplo, estão meio assustados. Dizem que esse negócio virá para
cima do Governo Lula. Naquele tribunal, há realmente setores
estreitos que até consideram ações do tribunal sobre o Governo
Lula. Contudo, esse tribunal é amplo. Ou seja, vai discutir sim e
até criticar ações do Governo Lula, do Governo Federal, que nós,
inclusive, ajudamos a eleger e defendemos quando a Esquerda começou a sofrer ataques pesados. Realizamos aqui uma marcha, em
22 de novembro, quando se desmontou qualquer possibilidade de
utilizar a luta do movimento negro para desgastar ou desancar o
Sr. Luiz Inácio Lula da Silva. Alguns setores abriram suas plenárias
dizendo: “Nossa marcha não é contra o Governo Lula.” Nós criticamos isso, porque a nossa marcha não era contra nem a favor do
Governo Lula: era uma marcha de combate ao racismo.
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Sabemos que, na defesa de aliados, temos de adotar determinadas ações. Mas não são os nossos aliados que dirão o que
temos de fazer, embora na história da alienação racista seja dessa
maneira que agem.
Cito aqui Frantz Fanon, médico negro da Martinica que estudou na Sorbonne, na França, e foi fazer revolução na Argélia. É um
dos nossos principais intelectuais. Costumamos recomendar o Pele
Negra, Máscaras Brancas, uma leitura fundamental sobre alienação
colonial. Todo colonizado tem de ler esse livro, que fala do negro
e outras etnias. Recomendamos também Os Condenados da Terra,
que trata da luta de libertação nacional. Li também Em Defesa da
Revolução Africana, do mesmo autor e que mostra justamente a
revolução na Argélia, onde os franceses e democratas progressistas que apoiavam aquela revolução, porque queriam implantar
o socialismo, o tempo todo, queriam ter o controle dos atos dos
revolucionários argelinos e estabelecer precondições.
A ação pelo estabelecimento do socialismo tem que ser uma
relação de solidariedade e confiança. Os europeus têm a mania
de querer ter o controle de tudo. Eu, por exemplo, sou marxista,
acho o marxismo de fundamental importância. Sou marxista e
pan-africanista. No pan-africanismo alguns setores não são marxistas, mas os principais pan-africanistas eram marxistas. Mas
também somos críticos ao marxismo. Dentro do Movimento Negro Unificado dizemos ser uma teoria europeizante. Então, abraçamos o marxismo de forma crítica e não de forma dogmática.
Na realidade, as coisas têm de ser desse jeito. Temos de vê-las
de forma dialética, para que tenhamos condições de crescer, de
entender o outro, de estabelecer a solidariedade, a aliança. Não
tem que ser um cerco, uma imposição. No próprio marxismo, vemos o desespero do europeu de querer ter o controle, estabelecer
cada passo. Isso favoreceu o surgimento do stalinismo, a grande
derrocada da revolução socialista no mundo.
Temos discussões importantes a fazer em termos de programas, de
alianças, dos acordos que teremos de desenvolver e da necessidade
de nos conscientizarmos de que temos de abrir mão de privilégios.
Não adianta a pessoa querer ter privilégios raciais, machistas etc. Se
quisermos um mundo melhor, teremos de nos abrir para o novo.
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É uma satisfação imensa estar aqui conversando com vocês
para pensar a nossa sociedades e estabelecer como vamos garantir uma ação unitária. E não tenham dúvida de que essa ação
unitária não será feita no grito.
É lógico que se têm de estabelecer metas, definir estratégias,
organizar lutas. Mas, acima de tudo, temos de ter noção do que
se está passando na ponta, onde a transformação tem que acontecer. Na realidade, é onde acontece a revolução. Lá onde o povão vive, sofre e age é que as coisas vão acontecer, porque ele vai
exigir transformações. O nosso processo de luta tem de levar em
conta tudo isso.
O Parlamento é de fundamental importância, porque estabelece as leis, faz acordos. Mas sabemos muito bem os seus limites.
Temos de trabalhar para que ele possa avançar e cumprir a sua
tarefa da forma mais ampla possível.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Adão Pretto) – Agradeço ao Sr.
Milton Barbosa a maravilhosa exposição e a contribuição dada
ao seminário.
Passo a palavra ao companheiro Ivaneck Perez Alves. S.Sa. dispõe de até vinte minutos.
O SR. IVANECK PEREZ ALVES – Inicialmente, agradeço à Comissão o convite feito à Confederação Nacional dos Trabalhadores
na Agricultura para comparecer a este seminário tão importante.
Cumprimento a Dra. Sônia Fleury, os demais componentes da
Mesa e a platéia, especialmente a Ana Maria Dias, pessoa cujo drama e luta acompanho todos esses anos e que me fez o favor de acabar com a palestra que havia preparado, ao fazer depoimento tão
emocionado e bonito sobre a necessidade de se continuar a luta.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Adão Pretto) – Um minuto,
por favor.
Convido o Deputado Pedro Wilson para fazer parte da Mesa.
O SR. IVANECK PEREZ ALVES – Falar por último num seminário dessa natureza é um problema, porque não se tem nada
de novo para dizer, porque praticamente tudo já foi dito. Agora,
tem uma grande vantagem: a pessoa fica livre da responsabilida-
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de em relação ao que vai falar, por não ter mais a obrigação de
tratar de determinado assunto.
Gostaria de fazer uma advertência à platéia: sou otimista. Sou
tão otimista que às vezes o meu otimismo beira a irresponsabilidade. Estou dando esse aviso para vocês darem um desconto
naquilo que vou dizer aqui.
Ontem, na parte da manhã, o Padre Virgílio disse algo que
deveríamos gravar em nossa cabeça com letras de ouro. A frase é
simples: “A história é uma excelente professora. Pena que ela tenha
poucos alunos”.
Inicio dizendo que, em 1988, eu, o Daniel Rech, que fez a palestra ontem pela manhã, e o Deputado Pedro Wilson fazíamos parte
de um encontro de advogados que atuavam nos movimentos populares. E eu me lembro da discussão que travamos, em outubro
daquele ano, sobre se os Deputados do PT deviam ou não rasgar
a Constituição no dia de sua promulgação. Acho que muitas pessoas presentes nesta sala participaram daquele debate. A discussão
não era apenas sobre assiná-la ou não, mas se devíamos rasgá-la
ou não, tal a nossa frustração com a amplitude dos direitos nela
inseridos, especialmente no capítulo referente à reforma agrária.
Cinco anos depois, durante a reforma constitucional, eu estava exatamente do outro lado, defendendo de todas as maneiras
que a reforma constitucional tinha de ser o mais limitada possível, que os Deputados não tinham autorização para mexer nos
direitos constitucionais e só poderiam mexer na parte relativa
à forma de governo, que tinha sido objeto de plebiscito. Foram
cinco anos para passarmos de uma posição de completa descrença na Constituição até descobrir que tínhamos avançado no processo constitucional muito mais do que havíamos imaginado e
muito mais do que tínhamos força para avançar.
Não podemos negar que conseguimos avanço significativo
nesse processo constitucional e não podemos abandonar isso.
Essa Constituição não foi feita a partir de um processo revolucionário. Esse é um ponto que temos de registrar. Não houve
uma revolução no Brasil em 1988. Nós não saímos de um regime
capitalista e passamos para outro regime totalmente diferente.
Na verdade, nós saímos de um regime ditatorial e passamos para
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um regime democrático de direito. Foi isso o que representou o
processo constituinte.
Temos de entender que essa Constituição foi feita e está sendo
operada dentro de um sistema capitalista. Não estamos operando num sistema com as melhores condições e as maiores facilidades. Operamos essa Constituição dentro de um quadro extremamente desfavorável às forças populares. Temos sempre de
marcar isso, porque senão sempre anunciaremos derrotas que,
na verdade, eu não acredito que sejam exatamente derrotas.
No sistema capitalista, o incremento à desigualdade e à exclusão social não é efeito colateral e, sim, constituinte do sistema
de produção. Nós estamos num sistema econômico em que a
exclusão social e o incremento da desigualdade fazem parte do
âmago do sistema. E é nessa conjuntura que lutamos.
Essa Constituição surgiu numa sociedade que, temos de reconhecer, é extremamente conservadora. Não nos enganemos: a
sociedade brasileira — não adianta dizer que é só o Congresso
Nacional, porque é a sociedade brasileira —, é extremamente conservadora. O Congresso Nacional consegue o milagre de ser ainda
mais conservador que a sociedade. Mas a sociedade brasileira é
uma sociedade conservadora. Isso implica a criação de uma série
de dificuldades para o nosso trabalho e para a luta que travamos.
Quando falo no capitalismo, gosto de lembrar sempre que tem
muita gente que diz que os países europeus são capitalistas e já
realizaram todos os direitos sociais e humanos. Eles fizeram isso
à custa do sangue e do couro dos povos que eles colonizaram durante mais de duzentos anos. Eles se capitalizaram à base de muito sacrifício. Para quem tem dúvida sobre isso eu sugiro que assista aos filmes A Batalha de Argel, de Gillo Pontecorvo, e Gandhi,
para ver o que os ingleses faziam na Índia na época dele.
Esses países realizaram esses direitos e estão dentro do capitalismo porque continuam explorando e arrancando o nosso sangue.
Dentro do sistema capitalista, se não há alguém de quem arrancar
o sangue e o couro, não se consegue assegurar direitos, não; asseguram-se direitos dentro de extremas limitações. E é esse o papel que
a Constituição joga dentro de um sistema de produção capitalista.
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Ela assegura direitos, consegue estabelecer um jogo democrático
que nos permite fazer apresentar e discutir reivindicações.
Durante o período autoritário, não tínhamos condições de
apresentar essas discussões, não tínhamos condições nem de
levantar essas temáticas. A Constituição faz isso. Por isso, cria
aquilo que o Francisco Whitaker chamou ontem de esquizofrenia. De um lado, tem-se uma Constituição que assegura direitos;
do outro lado, uma sociedade que gira em torno do lucro e da
exclusão e da desigualdade social.
Graças a Deus, essa é uma esquizofrenia que vai continuar. Enquanto estivermos operando dentro de uma sociedade capitalista
— e, infelizmente, não vejo, no curto prazo, nenhuma perspectiva de se mudar essa sociedade e esse modo de produção —, nós vamos trabalhar dentro desse sistema de esquizofrenia, realmente.
De um lado, direitos às vezes muito bonitos e, de outro lado, um
sistema que nega todos esses direitos. Estão aí os casos da Raposa
Serra do Sol e da reforma agrária, que não nos deixam mentir.
Posso citar milhares de situações em que essa esquizofrenia se
manifesta. De um lado, assegura-se o direito, mas, do outro lado,
quando se vai implementar esse direito, encontra-se resistência
muito grande, porque a sociedade está estruturada para satisfazer
interesses econômicos, seja do grande mercado, seja das grandes
indústrias, seja do setor do agronegócio.
Essa é uma contradição, e é nessa contradição que nós temos
que lutar. E é dentro dessa contradição que temos de achar o nosso caminho e construir as nossas perspectivas. Achar que vamos
construir um caminho fora disso nesse momento eu acho irreal.
Tenho para mim o seguinte: pragmatismo sem utopia é conservadorismo. Todo mundo que diz que é pragmático e abandona a utopia, normalmente, só faz lutar para manter as coisas do
jeito que estão, não muda nada. Mas utopia sem pragmatismo é
inconsequência, também não leva a nada. Nós temos que trabalhar o tempo todo tentando encontrar qual é o ponto de equilíbrio entre a atuação pragmática e a atuação utópica que nós
temos que ter dentro da sociedade em que vivemos.
Tratando diretamente da Constituição, se nós queremos trabalhar com a Constituição, o primeiro ponto que temos que
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colocar é o seguinte: não dá para ter uma interpretação monolítica da Constituição. Não dá para você dizer simplesmente que
a Constituição é toda reacionária ou que é tudo vitória. A Constituição é um mosaico, ela foi resultado das conquistas que nós
conseguimos fazer naquele momento. Em alguns pontos, nós
conseguimos avançar significativamente. Na Seguridade Social,
como disse a Sônia, nós conseguimos avançar muito, conseguimos elaborar um modelo extremamente positivo; mas em outros
pontos não conseguimos avançar praticamente nada.
O ponto que todo mundo mais cita, e é verdade, é o da reforma
agrária. A Constituição inicialmente conseguiu atrasar a reforma
agrária em pelo menos cinco anos, porque determinou a necessidade de se ter uma legislação específica. Até que ela fosse aprovada, paralisou-se praticamente todas as ações de reforma agrária no Brasil.
Então, tivemos alguns avanços. Temos que trabalhar com a
Constituição dentro dessa diversidade. Temos que ir adiante assegurando direitos onde tivemos avanços; temos que tentar, a
todo momento, avançar nos outros pontos. Mas se a gente ficar
fazendo aqueles discursos que a Constituição de 88 não presta
para nada, não trouxe direito nenhum, e tudo o mais, vamos jogar fora a água do parto com a criança dentro, vamos jogar tudo
fora. Não se pode fazer assim. Acho que a postura, por exemplo,
que a Dra. Sônia defendeu com relação à Seguridade Social é a
mais correta e é a que nós devemos adotar em todos os pontos.
Gostaria de destacar aqui que nós tivemos avanços surpreendentes na Constituinte. Por exemplo, a previdência social dos
rurais foi um avanço tremendo. E nós conseguimos concretizar
esse direito constitucional. Hoje temos mais de 7 milhões de
aposentados no campo. Foi uma luta e um avanço tão significativos que o senso demográfico de 2000 apontou, pela primeira
vez, um crescimento — não um crescimento absoluto — proporcional da população rural do Brasil.
A população rural do Brasil vinha decrescendo desde 1940. Em
2000, pela primeira vez, houve uma inflexão demográfica no campo. Eu sei que a maioria aqui não sabe, mas em cerca de 70% dos
Municípios brasileiros entram mais recursos através da aposentadoria rural do que do Fundo de Participação dos Municípios. A grande
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política de interiorização de receitas que temos no Brasil é exatamente a aposentadoria rural. E nós conseguimos concretizar isso.
Claro que toda vez que um Presidente novo é eleito, a gente
treme nas bases, porque quando se fala em reforma da Previdência,
a primeira coisa que falam é que os rurais têm que ir para a Assistência Social e que não tem sentido manter a diferença de idade.
Sempre é um pega-pra-capar quando entra um novo Presidente,
porque sempre falam em mudanças. E em 2010 vamos ter isso de
novo. Sempre se fala na reforma, e a gente tem conseguido até
hoje defender e manter essa política. Estamos dando vários passos.
Agora, já temos assegurada a aposentadoria e os direitos previdenciários para os agricultores familiares, e estamos iniciando o trabalho com a questão da aposentadoria dos assalariados rurais, um
setor que existe no campo e está praticamente abandonado.
Gostaria de dizer que acredito muito no avanço da sociedade
brasileira. Neste seminário, ouvimos muitas queixas. Por exemplo: “Nós temos que implementar a Lei Maria da Penha. Ela precisa
ter condições de ser implementada.” Eu acredito que isso realmente
é verdade e que essa reivindicação deve ser atendida. Mas eu gostaria de lembrar que, há 25 anos, os homens matavam as esposas,
diziam que elas os tinham traído e saíam inocentados baseados
na tese da legítima defesa da honra. Acho que tem gente aqui que
nem deve lembrar disso. A grande segunda campanha — a primeira foi pelo voto — realizada na década de 80 foi a famosa Quem
ama não mata. Ou seja, há 25 anos, brigávamos para assegurar que
os homens não tivessem direito de assassinar as suas esposas.
Avançamos e muito. Avançamos tudo que queríamos? Não.
Falta muito para avançar. Mas acho que o Chico Witaker, respondendo ontem a uma pergunta do Rodrigo da CONTAG, disse algo
que cala fundo na gente. Ele disse que quem luta nos movimentos populares está condenado a sempre se sentir frustrado. Nós
estamos condenados a sempre nos sentirmos frustrados. Em cada
conquista que alcançamos sempre falta alguma coisinha a mais
que temos que lutar para conquistar. Não haverá aquele dia em
que vamos ter conquistado tudo o que queremos, da forma que a
gente quer. Aquele dia que é cantado pelo Chico Buarque, na música Apesar de você, aquele dia que vai chegar, o Carnaval que vai

233
Comissão de Legislação Participativa

ação parlamentar

ser. Achávamos que ia ser ao final da ditadura. Hoje, descobrimos
que foi jogado um pouquinho mais para frente no horizonte.
Quem está no movimento popular, como diz o poema do Sílvio
Rodrigues, mata uma serpente todo o dia, sabendo que no outro
dia haverá uma serpente maior e muito pior para ser enfrentada.
Essa tem sido a nossa história. E quem se dispõe a trabalhar
com os movimentos populares sabe e enfrenta isso. E, o que é
pior, todos nós temos esse otimismo que eu tenho, que beira à
inconsequência; esse otimismo que é uma fé tremenda na humanidade e na capacidade da humanidade de realizar, de avançar e
de permanentemente construir cenários novos, novos direitos e
novas realidades.
Nós enfrentamos muitos problemas, mas sabemos que nossa
luta é a luta do jus. Como dizia meu grande herói, Chapolin
Colorado, Una-se aos bons. Ou seja, nós sabemos que estamos do
lado dos bons.
Para encerrar minha falação, não poderia deixar de mencionar aqui que, durante esses dois dias, ouvi muitas citações sobre a
questão do Poder Executivo, do Poder Legislativo, mas acho que
existe um poder que tocamos, às vezes, mas que está totalmente
abandonado, que é o Poder Judiciário. Grande parte de todas as
conquistas foram impedidas por intermédio do Poder Judiciário.
Muito do que conseguimos arrancar do Poder Executivo, do Poder Legislativo, pára nas mãos do Judiciário. E não temos ainda
uma maneira de trabalhar com esse Poder, que é certamente o
mais reacionário que existe no País. Existe um livro do professor
Dalmo Dallari — esperava que ele estivesse aqui para dizer qual
o título — que trata do poder do juiz. Esse livro é de obrigatória
leitura para todos os militantes dos movimentos populares. Ele
deve ser lido por todos porque é uma aula do que acontece no
País. Posso resumir dizendo uma frase, uma brincadeira que o
Paulo Fonteles sempre fazia. Ele dizia que procurador da República acha que é Deus, o juiz tem certeza.
Temos decisões no Judiciário simplesmente absurdas. Ano
passado, tivemos uma decisão judicial que anulou um decreto de
desapropriação, mas as famílias já estavam assentadas há mais
de vinte anos. E mandou despejar essas famílias.
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Acho que Fernando Henrique Cardoso causou muitos prejuízos
a este País. Um deles foi ter dito que decisão judicial se cumpre,
não se discute. Não vamos cair nessa. A gente pode até ter que
cumprir, porque, ao final, eles mandam a Polícia, então, cumprese. Mas temos que aprender a discutir as decisões judiciais. Não podemos aceitar esse tipo de absurdo e dizer simplesmente que o juiz
aplicou a lei. Se sentença fosse simplesmente pegar o caso, aplicar
a lei e sair o resultado, todos os juízes já teriam sido substituídos
por computadores. A Justiça ia se tornar muito mais rápida.
Então, o processo não é exatamente esse. Essas decisões judiciais
são intermediadas por uma série de questões ideológicas, de convicção dos juízes, de preconceitos, que são indefensáveis. Li a sentença
de um juiz, não me lembro de que Estado, parece-me que de Mato
Grosso do Sul, para variar, em que ele dizia que não iria aplicar a Lei
Maria da Penha porque essa lei é uma coisa do diabo. A Lei Maria da
Penha teria vindo para tirar a autoridade do homem da casa, impedindo-o de honrar com as próprias calças. Isso está numa sentença.
E não vamos discutir essa sentença? Nós vamos dizer que esse juiz
está cumprindo a lei? Que esse juiz está fazendo justiça?
Nós temos que começar a discutir o Poder Judiciário. Agora,
temos que ter claro que não podemos discutir o Poder Judiciário
com os mesmos mecanismos que utilizamos para discutir com
o Poder Executivo e o Poder Legislativo. Teremos que criar outros mecanismos de diálogo, outras formas de pressão, para que
o processo ande. Tenho defendido sempre que, da mesma forma
que existe o Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar (DIAP) para monitoramento dos Parlamentares, precisamos ter
um instituto que monitore os Ministros dos Tribunais Superiores.
Temos que divulgar como eles estão decidindo. Precisamos começar a divulgar na nossa base o que eles estão fazendo.
Venhamos e convenhamos, o Supremo só descobriu que usar
algemas é algo que envergonha e degrada a pessoa quando elas
foram aplicadas no Daniel Dantas e no Cacciola. Quanto à população pobre, que aparece todos os dias na televisão, naqueles noticiários sensacionalistas, portando não só algemas, mas sendo denegrida, vilipendiada, o Supremo nunca declarou nada. Algemas
em pobre não fere direitos humanos. Agora, algemas no Daniel
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Dantas e no Cacciola, esperem aí, eles usam terno também. Essa
turma usa terno como a gente — desculpe-me Pedro Wilson.
Nós precisamos fazer essa discussão com urgência. Precisamos
descobrir instrumentos que nos permitam atuar junto ao Judiciário e pressioná-lo. No Grito da Terra deste ano, pedimos audiência ao Lula e conseguimos falar com ele. Pedimos audiência
ao Presidente da Câmara, Arlindo Chinaglia, e falamos com ele.
Podemos não ter gostado do que ouvimos, do que conversamos,
mas falamos. Pedimos audiência ao Gilmar Mendes. Não falamos nem com seu assessor. Agora, pergunte se eles falam com
os empresários. Pergunte se eles conversam com os banqueiros.
Em relação aos movimentos populares, que reivindicam uma
audiência para discutir as questões relativas à reforma agrária
e a outros processos de interesse da categoria que transitam no
Supremo e nos Tribunais, eles simplesmente não nos recebem.
Então, temos que começar a mudar isso.
Temos que continuar criticando o Executivo e batendo nele?
Temos. Temos que continuar criticando o Legislativo e batendo
nele? Salvo honrosas exceções, diga-se de passagem. Temos. Mas
temos que também começar uma atuação mais forte junto ao
Judiciário, porque muitas vezes o que conquistamos nesta Casa
eles simplesmente declaram inconstitucional.
Vejam o absurdo: o combate à desigualdade, a proibição à
discriminação, inscrita na Constituição, hoje é usada para dizer
que a cota de negros é inconstitucional. Os senhores têm dúvida
de que se esse projeto conseguir ser aprovado aqui ele vai parar
no Supremo para se discutir a sua constitucionalidade?
(Não identificado) – Duzentas altas autoridades intelectuais, inclusive de universidades, foram ao Supremo contra
essa tese.
O SR. IVANECK PEREZ ALVES – Ou seja, a proibição à discriminação e à desigualdade está sendo utilizada por eles para
manter a desigualdade e a discriminação.
A perspectiva é aquela que estamos construindo no nosso diaa-dia e nas nossas lutas. Todo mundo que está aqui não parou
de lutar. Os índios de Raposa Serra do Sol estão na luta, estão
batalhando, estiveram na CONTAG semana passada fazendo um
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ato. Temos certeza de que temos de nos unir em torno dessa reivindicação. Eles estão lutando.
Ouvimos, ontem, o depoimento das mulheres. Elas continuam lutando pelos seus direitos, continuam lutando para
avançar nos seus direitos. Os negros estão fazendo a mesma
coisa. Nós, do campo, estamos na luta pela reforma agrária, na
luta para que os agricultores familiares tenham condições de
permanecer no campo, produzirem e melhorar o sustento de
suas famílias; na luta para que os assalariados, especialmente os
cortadores de cana, não continuem sendo tratados da maneira
como são tratados no Brasil. Todo uma divulgação do Pró-Álcool
é feita às custas do sangue e da morte dos trabalhadores, e
quando denunciamos isso internacionalmente o pessoal do
agronegócio diz: Vocês são maus brasileiros, porque vocês estão
tentando destruir o Brasil lá fora, divulgando trabalho escravo, divulgando essas coisas que acontecem. Outro dia, em uma mesa
aqui na Câmara, eu disse: engraçado que o discurso de vocês
era o mesmo discurso que a ditadura fazia quando o pessoal
denunciava a tortura lá fora. É o mesmo discurso. Ou seja, eles
querem continuar fazendo tudo do mesmo jeitinho sem que a
gente denuncie, sem que a gente esperneie.
Eu disse que a Ana Maria tinha acabado com o meu discurso,
porque eu ia levantar e falar alguma coisa emocionante sobre a
continuidade da luta, mas acho que ela fez isso com tanta propriedade hoje de manhã que eu só tenho uma coisa para dizer
a vocês: para nós que estamos do lado dos bons, que estamos
do lado dos movimentos populares só resta uma solução: lutar,
lutar, lutar sempre .
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Wilson) – Obrigado, Dr.
Ivaneck. Permito a todos os presentes e à Mesa homenagear os advogados que passaram para o lado dos trabalhadores. Não é fácil.
Quero homenagear o Ivaneck e todos os advogados que estão
nessa luta desigual. Quer dizer, além de apresentar o direito, o
correto, é preciso enfrentar, às vezes, a covardia de um delegado,
de um promotor, de um juiz de Direito.
O Ivaneck formou-se em Direito e ficou do lado da luta. Por
isso, lamento o Ministério Público de Goiás, a mídia e outros
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setores quererem proibir o curso de Direito, aprovado pela Universidade Federal de Goiás, para moças e rapazes filhos de pequenos agricultores, que estão argumentando que isso é discriminação. Agora, quando em muitos Estados, como Goiás, Mato
Grosso e outros que eu sei, estabeleceu-se a famosa cota do boi
para filhos de fazendeiros, ninguém falou que era ilegalidade.
Isso terminou há vinte anos. Os cursos de Agronomia e Veterinária tinham a chamada cota do boi. Para quê? Para que filhos
de fazendeiros que quisessem fazer o vestibular tivessem 30% de
chance a mais do que os outros. Mas vamos continuar a luta.
Já que o Ivaneck é doutor, advogado, causídico, vou citar duas
frases — uma para desmenti-lo. Dizia Jean Paul Sartre que somos
condenados à liberdade, somos condenados a lutar pela liberdade.
A outra frase é do Ghandi. Jovem advogado, Ghandi foi para
as minas da África do Sul, no começo do século XX, para defender os indianos que trabalhavam nas minas de diamante dos ingleses e dos holandeses, os bôeres. Depois ele voltou para a Índia
e continuou a sua luta. Um dia ele foi convidado para ser cristão.
Ele disse: Eu gosto muito de Cristo, mas de vocês não. Como vou ser
cristão, se vocês são cristãos, matam o meu povo, roubam o meu povo,
destroem a Índia e ainda me chamam para ser igual a vocês?
Na sociedade muitas vezes também somos chamados para ser
comensais dos poderosos. Na Câmara tem muitos convites: Lago
Sul, almoço, jantar, vai ter isso, vai ter aquilo, e você comendo
arroz com feijão. Você até começa a ficar com o olho grande,
mas antes da boca e do olho tem a consciência.
É essa luta, essa disposição que este seminário está nos trazendo. É um questionamento também. O Ivaneck apresenta uma
questão básica: muitas vezes conquistamos uma coisa e logo a
abandonamos, até esquecemos a conquista. Na América Latina
existe a tradição de lembrar até mesmo de uma pequena vitória
para animar a comunidade.
Lembro que no dia 22 de dezembro, há vinte anos, Chico
Mendes morreu, e o tema Amazônia está aí presente. Vinte anos
da promulgação da Constituição, vinte anos sem Chico Mendes.
Quem foi Chico Mendes? Muita gente se depara com um parque, uma rua, uma avenida com o nome de Chico Mendes e per-
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gunta quem é ele, porque muitas vezes o nome da rua está escrito doutor fulano de tal, comendador fulano de tal. Mas quando
vêem Chico Mendes, se não lembrarmos da história, não vamos
saber quem é. Vejam, por exemplo, o nome das nossas escolas.
Às vezes, a escola tem o nome de alguém que oprimiu o povo
daquele lugar, mas é o nome de um poderoso. E quando colocamos o nome de alguém como Marighella, como Che Guevara ou
qualquer outro, há um burburinho. Em Goiânia, por exemplo,
tem três avenidas chamadas Castelo Branco. Tentei, habilmente, colocar só avenida... Não, mas está muito, vamos colocar só
Avenida Castelo. Levei uma bordoada, perdi. E um outro ainda
queria colocar general. Aí eu disse: “Não, general vai desmerecer,
ele foi marechal”.
Isso me lembra um amigo que sempre andava com a carteira de motorista vencida, o guarda o parava e ele dizia: O que é
isso, Capitão? O cara era soldado e ele chamava de capitão, e o
cara ficava todo inchado. Aí um dia ele chamou de coronel:
Não, espera aí, aí você já está anarquizando, capitão ainda vai,
mas coronel você está é me gozando. Então, você vai ficar é sem
carteira mesmo.
Estamos buscando desafios. Estou quase fazendo uma subversão aqui, Sr. Presidente, e solicitando às nossas assessoras que
pedíssemos a cada um sugestões para fazermos seminários ano
que vem. O público aqui está tão diverso que é possível colocar
em uma folha o que gostaria que fizéssemos ano que vem, para
que a Comissão de Legislação Participativa tivesse esse entendimento. Vocês viram que o convite foi para 513 Deputados, foi
para os Senadores, ficou na Rádio e TV Câmara, foi para muita
gente. Não escondemos o que estamos fazendo e falando. É um
desafio para todos nós.
Sugiro aos participantes escreverem numa folha as suas sugestões. A Comissão de Legislação Participativa é uma janela, uma
porta para a participação. Agora, a participação maior é a presença, o protesto, a reivindicação.
No dia 10 — para quem mora em Brasília —, teremos o julgamento da questão da reserva Raposa Serra do Sol. Não sei se vai
ser adiado, mas é a data marcada.
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A questão Raposa Serra do Sol é importante, porque pode decidir Raposa do Sol e também as terras dos pataxós, no sul da
Bahia. E transformar isso em jurisprudência e acabar de vez com
os arrozeiros. Na verdade, não é o arrozeiro que está na frente. Às
vezes tem até alguém manipulado lá. Está lá na frente e, às vezes,
entrou na terra de boa-fé. Lá estão os grupos que dominam Roraima e que manipulam. Sabemos que, às vezes, manipulam até
para buscar minério, como aconteceu em Rondônia e no Pará,
quando índios foram manipulados e recebiam 1% para entregar
os diamantes, ou a madeira, como aconteceu na semana passada. Mas muitas vezes eles fazem mesmo, como estão fazendo
hoje no cerrado de Goiás, da Bahia e do Piauí, para fazer o carvão
para as usiminas, o que destrói o meio ambiente.
Temos treze inscritos: Rodrigo Leal, Eliana Graça, Pablo, Cleide,
Ronildo Simeão, Socorro Souza, Rosânia Soares, Rosemeire, Ana
Maria, Marcelo Arruda, Alessandra Aguilar, Júlio Macuxi e Lisboa.
A reunião está sendo gravada.
Se alguém não quiser escrever sua sugestão numa folha, poderá fazê-lo verbalmente. Queremos desafios, a Comissão quer
tarefas. Queremos tarefas dentro das nossas responsabilidades.
A gente levanta um monte de coisas, e depois? Então o pessoal
pode fazer também, de viva-voz, as sugestões.
Com a palavra o Sr. Rodrigo Leal.
O SR. RODRIGO LEAL – Quero parabenizar a Comissão de
Legislação Participativa pela iniciativa deste seminário, que foi
muito rico. Aprendemos muito nesses dois dias. O que os painelistas transmitiram nos dias de ontem e hoje enriqueceram
muito a todos, e vão deixar uma experiência muito legal para
todos nós.
Quero comentar a fala do Prof. Dalmo Dallari que centrou a
sua palestra nos mecanismos que temos hoje de participação de
democracia direta.
Acho que todo mundo deve ter tido acesso às informações da
mídia a respeito das eleições norte-americanas. E muito se criticou o processo americano com relação ao arcaismo da votação
norte-americana, que cria uma série de problemas, dificuldades
no voto. Mas o interessante, que muitas vezes não é tão noticia-
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do, é o processo de democracia direta que contém o sistema de
votação norte-americano.
Em vários Estados a votação, além de pairar sobre o Presidente, também tinha um conteúdo de diversas propostas que estavam sendo submetidas à opinião, no caso, da população. E nós,
a população brasileira, deveríamos estar aprendendo com esse
processo não sobre a parte arcaica, que envolve as dificuldades
na votação, mas sobre a questão da democracia direta.
Gostaria também de me somar ao coro do Ivaneck e dizer
que sou um otimista, porque, em momentos como este em que
realizamos um debate sobre a Constituição, vemos a força da
participação popular, tanto que o povo se envolveu no processo
da elaboração da Constituição, como hoje também está envolvido no processo político, para garantir aquilo que foi conquistado
no texto da nossa Carta. Além disso, está também, com o Governo, esforçando-se para conquistar avanços nas políticas sociais
destinadas às pessoas que têm mais necessidades neste País.
Antes de encerrar, quero dizer que estamos no caminho certo.
Debates como este têm sempre de estar sendo realizados nesses
espaços do Congresso Nacional, e os movimentos sociais têm de
ser chamados a deles participar com mais frequência, a fim de
contribuir para as grandes causas do País.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Wilson) – Obrigado,
Rodrigo Leal.
Com a palavra a Sra. Eliana Graça.
A SRA. ELIANA GRAÇA – Boa tarde a todos.
Sou do Instituto de Estudos Socioeconômicos. Para quem não
sabe, o INESC é uma organização não-governamental de Brasília
que fará trinta anos em 2009. Nossa organização luta pelos direitos humanos, pela igualdade e há alguns anos faz uma análise
do orçamento, tenta vender um pouco da economia. Como disse a Sonia, nós nos esquecemos um pouco disso, mas a melhor
política social que temos é a econômica — alguém já disse isso
—, porque é ela que muitas vezes impede de as políticas sociais
acontecerem. O INESC tem-se preocupado com essa questão.
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Assisti ao seminário desde o início e gostaria de cumprimentar
esta Mesa, que foi muito boa. Já foi dito aqui que quem assistiu
às exposições durante esses dois dias aprendeu bastante. É o meu
caso. Os nossos palestrantes são de qualidade e, além de darem
boas contribuições ao debate, fizeram com que nós, da sociedade
organizada, pensássemos a respeito da nossa prática,.
Quero abordar um ponto que diz respeito a esta Comissão de
Legislação Participativa e à metodologia utilizada para montar
este seminário. Acho importante ressaltar essa questão, porque
o seminário foi criado, foi pensado, foi montado junto com a
equipe da assessoria da Comissão, excelente por sinal. Várias organizações se juntaram para pensar a melhor forma de compor
as Mesas, de decidir o conteúdo dos assuntos a serem discutidos
no seminário, etc.
Acho que encontrar uma Comissão com tanto espaço para
nossa participação e para pensar junto conosco é uma exceção
dentro desta Casa. Considero que esta metodologia de trabalho e
a tentativa que temos feito de democratizar o próprio Legislativo
é um bom exemplo. A CLP é um bom exemplo.
Quero parabenizar o Deputado Adão Pretto, que durante o
tempo em que presidiu esta Comissão fez um excelente trabalho,
chamando-nos para discutir a pauta em conjunto com várias
outras organizações e também com outros Parlamentares que
a compõem, como o companheiro Pedro Wilson, a Deputada
Luiza Erundina, o Deputado Chico Alencar, entre outros. A Comissão de Legislação Participativa fez jus ao seu nome e, durante este seminário, esse trabalho foi mais aprofundado ainda.
Acho que, como desafio, hoje pela manhã alguém disse que
tínhamos de colocar a Comissão de Legislação Participativa em
nossa pauta, em nossas batalhas, como um caminho para podermos chegar a esta Casa. É uma boa janela, e eu sou testemunha disso.
Gostaria de dizer que houve outros momentos, também muito significativos, em que a Comissão ousou interferir em debates
centrais, que normalmente não eram da nossa conta, como foi
o caso da reforma tributária, mas conseguimos fazer uma grande audiência para discutir principalmente questões apresentadas
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pela Sonia, como o financiamento da seguridade social. Foi um
excelente evento. E, há poucos dias, realizamos uma audiência
pública sobre a questão da reforma política, que também foi muito importante. Os plenários estavam lotados, o que demonstrou
a vontade e a necessidade que nós, da sociedade, temos sentido
de discutir essas questões.
Acredito que, quando o Deputado Pedro Wilson pergunta quais são os desafios para a Comissão de Legislação Participativa, um deles talvez seja o de tentar interferir nas grandes
questões debatidas pela Casa. No caso da reforma tributária, nós
tentávamos há vários dias uma audiência pública para que a sociedade fosse ouvida. Os Governadores já haviam sido ouvidos,
assim como os banqueiros, os representantes do agronegócio,
mas não a sociedade, e foi a Comissão de Legislação Participativa que nos deu a oportunidade, por meio do seu Relator e seu
Presidente, de falarmos o que queríamos. Essa é uma questão
importante.
Quero ainda dizer que nos sentimos promotores deste seminário e ficamos muito contentes em ver como ele foi bem-sucedido. Por isso parabenizo as organizações que, junto com a brava
Sonia, Rosana, Sara, Roseane, enfim, toda a equipe da Comissão,
o Agostino...
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Wilson) – Os homens
também trabalharam, não só as mulheres.
A SRA. ELIANA GRAÇA – Mas as mulheres foram maioria,
Deputado. Com certeza este seminário aconteceu porque a maioria dos participantes é de mulheres.
Enfim, era o que eu queria deixar registrado. É importante
que todos os participantes do seminário conheçam o processo de
pensar junto com a Comissão.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Wilson) – Obrigado,
Eliana Graça, do INESC, uma batalhadora frequente de Brasília,
sempre participando e ajudando nas lutas dos movimentos
sociais.
Concedo a palavra ao Cacique Dejacir da Silva, da Reserva
Raposa Serra do Sol, que gostaria de prestar uma pequena homenagem à Comissão
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O SR. DEJACIR DA SILVA – Boa tarde a todos. Sou da Aldeia
Maturuca, da Reserva Raposa Serra do Sol. Sou cacique e estou
aqui representando o Conselho Indígena de Roraima (CIR).
Estamos neste movimento aguardando o julgamento no Supremo Tribunal Federal, marcado para o dia 10. Já foi debatida a
nossa Constituição. Todos têm Constituição, isso já foi bem levantado, bem explicado, e o que nós, povos indígenas, não só
da Raposa Serra do Sol, mas de todo o Brasil queremos é que seja
mantida a nossa Constituição. E não estamos pedindo favor a
ninguém. Nós queremos é que se cumpra a lei. Sendo assim,
estamos convidando todos para irmos juntos, mais uma vez, no
dia 10, ver o que o Supremo Tribunal Federal vai decidir, mas o
que queremos realmente é que se cumpra a lei.
Estamos com um DVD da nossa campanha, onde está o voto
do Ministro Carlos Ayres Britto e as imagens de como comemoramos o primeiro voto. Vamos distribuir esses DVDs. São poucos
agora, mas chegaram mais. Depois procurem a gente que nós
vamos distribuir. A gente fez poucos, mas é a mesma coisa.
O SR. DEJACIR DA SILVA – Não é pirata. Como estão na mesa,
vamos dar esses aqui. Para quem está aqui nós vamos dar sim.
Muito obrigado. Pedimos a contribuição a todos que receberem esse material para que o divulguem, a fim de estarmos juntos no dia 10 de dezembro.
Muito obrigado mais uma vez.
O SR PRESIDENTE (Deputado Pedro Wilson) – Para falar da
luta Raposa Serra do Sol, concedo a palavra ao Sr. Pablo Suco
Enique. É assim mesmo que fala?
O SR. PABLO SUCO ENIQUE – Isso. Boa tarde a todos.
Quero parabenizar todos os que estão aqui em nome dos índios da Reserva Raposa Serra do Sol. Chego a me arrepiar ao ver
a luta dessa gente pela sua terra.
Gostaria de aqui lançar uma questão muito interessante com
relação aos direitos humanos. Eu sou advogado e, com minha
amiga e colega Rafaela Brito, tentamos muito defender a questão
dos tratados internacionais sobre direitos humanos, que muitas
vezes não são lembrados. Eles elencam muitos direitos que precisam ser cumpridos.
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Deveria haver três etapas. Primeiro nós deveríamos conhecer,
desenvolver esses tratados e implementá-los no Brasil. Nós temos aqui alguns desafios, como, no futuro, consolidar cada vez
mais tratados com hierarquia constitucional.
O art. 5º da Constituição, §3º, trouxe, através da Emenda 45,
a possibilidade de que a nossa Constituição seja complementada
com tratados internacionais sobre direitos humanos. Nós precisamos trazer cada vez mais tratados para essa hierarquia constitucional. Eu posso lembrar o tratado a respeito da Convenção
Interamericana sobre Direitos Humanos, o Pacto Internacional
de Direitos Civis e Políticos, o Pacto Internacional dos Direitos
Econômicos, Sociais e Culturais.
Precisamos trazer todas essas questões para o âmbito constitucional. Precisamos levar isso à hierarquia constitucional, para
que ninguém possa revogar os direitos que estão consolidados
nesses tratados.
E há um outro desafio também. Recentemente, no mês de
julho, foi aprovado o Tratado sobre os Direitos das Pessoas com
Deficiência, o primeiro com hierarquia constitucional. Nós devemos então assumir um trabalho muito forte para que esse
tratado seja interpretado da maneira mais eficaz e ampla possível. Mesmo que ele não venha a ser ratificado no âmbito internacional, por ter sido aprovado com um procedimento mais
oneroso, similar ao da emenda constitucional, que ele seja aplicado no Brasil, independentemente do que ocorrer no âmbito
internacional. Esse é um exemplo de uma questão que temos de
levar adiante: consolidar a interpretação de que ele faz parte da
Constituição. Temos de trabalhar nesse sentido. Temos também
de fazer um trabalho de divulgação dos direitos que estão consolidados nos tratados já ratificados no Brasil e que aqui já estão
em vigor. Pouca gente conhece os direitos que estão consolidado. Nós precisamos fazer um trabalho quase que de pregação
mesmo dos direitos, para que todo mundo possa conhecê-los.
Como vamos defender uma coisa que não conhecemos? Cada
pessoa tem de conhecer os seus direitos, e muitos deles estão
elencados em tratados.
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Assim como a Dra. Rafaela, acredito que em todo lar deveria
haver uma Constituição, para as famílias conhecerem os seus
direitos constitucionais, e também um compêndio de leis de direitos humanos.
Há um exemplo que gostaria de mencionar e compartilhar com
os senhores a esse respeito e que poucas pessoas conhecem. Existe um decreto presidencial que declara a competência da Corte
Interamericana de Direitos Humanos para questões que no Brasil
tenham sido julgadas em desfavor dos direitos humanos. Eventualmente pode ocorrer, por exemplo, de um direito ser negado a
alguém pelo Supremo Tribunal Federal (STF), e a pessoa recorrer à
Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então, talvez o fim
da linha nem seja ainda o STF. Só que pouca gente sabe disso.
Poucos advogados sabem às vezes como peticionar à Comissão
Interamericana de Direitos Humanos para recorrer à Corte.
Acredito que temos vários desafios pela frente. E quero deixar minha sugestão no sentido de promover mais palestras sobre
tratados de direitos humanos e sobre como recorrer às Cortes
Internacionais com relação aos direitos humanos.
Muito obrigado e parabéns à Comissão pela iniciativa.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Wilson) – Agradeço ao
Dr. Pablo e à Dra. Rafaela. Sejam muito bem-vindos. Inclusive
renovo o convite para participarem da conferência sobre direitos
humanos, a ser realizada dias 15, 16 e 17, que vai abordar aspectos sobre esse tratado.
Aliás, quero comunicar que esta Casa tem resistido a muitos
tratados, inclusive a um assinado entre Brasil e Cuba sobre revalidação de diplomas superiores. Ontem, a Comissão de Educação,
por 17 votos a 12, rejeitou a revalidação de diplomas de 230 médicos brasileiros que se formaram em Cuba gratuitamente, sob o
argumento de que o curso não foi bem-feito. Pode-se até querer
criticar Cuba por uma coisa ou por outra, mas todos reconhecem
a qualidade da saúde e do esporte e a ausência de miserabilidade
naquele país. Inclusive Cuba nos ajudou muito com vacinas e
no combate à dengue. Ajuda também, em Goiânia, as vítimas do
Césio-137. Há 2 anos, 22 médicos cubanos estiveram no Tocantins, e foram expulsos porque não tinham documento legal para
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permanecer no Brasil. Mas em nenhum desses municípios esses
22 médicos cubanos foram substituídos por médicos brasileiros.
Isso é só para os senhores conhecerem essa realidade. A questão
dos tratados é de fundamental importância.
Quero ainda registrar com muita alegria a nomeação do Dr.
Trindade, professor da Universidade de Brasília e membro da
Corte Interamericana de Direitos Humanos, para a Corte de
Haia. O Dr. Trindade disputou essa indicação com a Dra. Ellen
Gracie. Para quem não acredita, Deus existe.
Gostaria de passar a palavra ao nosso Presidente, esse bravo
Deputado do Rio Grande do Sul. S.Exa. tem um compromisso
ainda hoje. Há gente do outro lado, mas também há muita gente
do lado de cá.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Adão Pretto) – Quero pedir
desculpas aos companheiros e companheiras, mas o Deputado
Pedro Wilson é de Goiânia. Em quinze minutos S.Exa. pode estar em casa se quiser. Além disso, há vôos a toda hora para sua
cidade, enquanto para o meu Estado só há um vôo agora às 17h.
Se eu não embarcar nesse, só vou conseguir outro às 22h. E são
duas horas e meia de vôo.
Por isso vou ter de me retirar, e o Deputado Pedro Wilson, o
nosso Vice‑Presidente, autor do pedido de realização deste seminário, ficará com os senhores até o fim.
Quero repetir para vocês, meus companheiros e companheiras, para aqueles que participaram desde o primeiro dia do evento, quarta-feira, para aqueles que estiveram aqui ontem — muitos estão aqui até agora e muitos chegaram hoje —, para os que
ficaram aqui até agora e para os que chegaram hoje que quem
teve a oportunidade de aproveitar este seminário sairá daqui enriquecido com argumentos otimistas e muitas informações, devido à qualidade dos nossos palestrantes e demais convidados.
Além disso, houve a participação do nosso povo, algo enriquecedor para todos nós.
Companheiras e companheiros, sei que vocês têm ouvido
muito falarem mal dos Deputados e dos Senadores. Sei também
que muitos de vocês vão sair daqui pensando assim. Como disse
o Deputado Pedro Wilson, existem aqui 513 Deputados, e vocês
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viram quantos passaram por aqui? Nós até anotamos aqui para
lembrar: Pedro Wilson e eu, Adão Pretto, que ficamos aqui praticamente o tempo todo, Luiza Erundina, Chico Alencar, Fátima
Bezerra e Paulo Rubem Santiago. Somente esses Deputados passaram por aqui. Todos foram convidados, como disse o Deputado
Pedro Wilson, pela Internet e por telefone. Ontem, eu falei da tribuna do plenário desta Casa e convidei os Deputados a participarem deste evento. Assim também fez o Deputado Pedro Wilson,
que levou ao plenário até o cartaz do seminário. A Deputada Fátima Bezerra também se manifestou; não lembro se o Deputado
Chico Alencar fez menção ao evento. Este cartaz foi pendurado
nos corredores. Ou seja, estava ali para quem quisesse ver.
Vejam, então, como a Esquerda, além de estar em minoria,
ainda está desorganizada. Semana passada, houve um debate
na Comissão de Agricultura sobre a demarcação das terras indígenas, e o nosso amigo índio estava aqui. A bancada daquela
Comissão fica ao lado da nossa. Trata-se de uma sala do mesmo
tamanho desta, e alguns índios e assessores estavam espremidos
num canto, porque todos os outros lugares estavam ocupados
por Deputados. A bancada ruralista compareceu em peso àquela audiência. Os Deputados Chico Alencar e Pedro Wilson não
são membros da Comissão de Agricultura. Em alguns momentos, fiquei ali sozinho enfrentando toda aquela cambada. Isto é
para vocês verem como eles estão organizados. Quando é para
defender os seus interesses, não há diferença partidária; eles se
abraçam mesmo e defendem com unhas e dentes seus interesses.
E nós, da Esquerda, além de sermos poucos, ficamos, como se
diz no Rio Grande, como baratas tontas. De tanto levar pancada,
ficamos meio tontos.
Cabe também ao povo cobrar a presença dos Deputados dos
seus Estados em eventos como estes, para que possamos mostrar
força e a unidade que existe entre nós. Eu também sou muito
otimista. Já afirmei várias vezes que, se a Constituição fosse feita
hoje, ficaria pior do que esta que agora estamos celebrando o
transcurso dos seus vinte anos de promulgação, visto que o Congresso hoje é mais conservador e os movimentos populares estão
menos ativos do que os daquela época.
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Foi dito também que os movimentos populares estavam no
auge àquela época porque estávamos saindo de um período ditatorial que reprimia o povo e não deixava que ele se manifestasse.
O povo estava com sede de justiça e de liberdade. Daí o povo
automaticamente decidiu lutar.
Por outro lado, nós não tínhamos as organizações que temos
hoje. Por exemplo: o que tínhamos àquela época? A CUT ainda era jovem; a CONTAG já existia; o MST estava começando;
as pastorais e algumas igrejas colaboravam. Fora isso, existiam
somente os quilombolas, mas não estavam organizados como estão hoje. Os nossos índios não estavam organizados como estão
hoje. A luta das mulheres estava surgindo naquele momento.
Hoje, temos todos esses movimentos. Falta apenas ânimo
e entusiasmo para nos organizarmos e lutarmos. Imaginem se
com todos esses movimentos organizados que temos hoje desabrochasse no povo um entusiasmo como aquele da época da
Constituinte. Não vou chegar a dizer que vamos implantar o
socialismo, mas que fizemos uma revolução nós fizemos. Isto
depende de nós.
Foi falado muito aqui dos Poderes Legislativo, Judiciário e
Executivo. Mas eu não ouvi ninguém falar do quarto poder: o
poder popular, o poder do povo, o poder mais forte que o Brasil
tem. Na hora em que esse poder se organizar, vier à-tona, ninguém vai segurá-lo.
Esta é esperança de um dia termos uma sociedade mais justa
e mais feliz no Brasil.
Para finalizar, vocês lembram da queda do Muro de Berlim,
comentada por toda a burguesia. Hoje, ninguém mais fala em
socialismo. Esse sistema está atrasado. É claro que o socialismo
não acabou; nós, sim, nos retraímos. Agora, com esta crise financeira mundial, está ocorrendo a queda do muro do sistema
capitalista, que também não vai terminar, mas é uma oportunidade que temos para fazer essas denúncias e mostrar para a
sociedade que o sistema neoliberal, o capitalismo, realmente
entrou em crise e que a nossa proposta fica cada vez mais moderna e mais viável no Brasil.
Muito obrigado.

249
Comissão de Legislação Participativa

ação parlamentar

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Wilson) – Obrigado,
Deputado Adão Pretto.
Solicito aos próximos inscritos mais celeridade, a fim de que,
no encerramento, todos estejam presentes.
Passo a palavra à Sra. Cleide Costa Silva, para que possa apresentar seus desafios e sugestões. Em seguida, ouviremos os integrantes desta Mesa.
Tem V.Sa. a palavra.
A SRA. CLEIDE COSTA SILVA – Obrigada. Boa tarde.
Cumprimento a Mesa.
O que vou falar está escrito. Sou uma lavadora e me encontro
neste seminário junto com alguns companheiros. Quero pedir
que dêem mais valor aos lavadores e ao povo indígena. Juntos,
só queremos trabalhar e ter uma vida de qualidade.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Wilson) – Uma salva de
palmas para a Cleide.
Tem a palavra o Sr. Ronildo Simeão.
O SR. RONILDO SIMEÃO – Boa tarde, Sr. Presidente, Deputado
Pedro Wilson, e a todos os que se encontram presentes.
Acho que não deve haver desconfiança entre nós, povos brasileiros. Nós é que estamos desconfiados dos senhores, autoridades
do centro do Brasil. Quando se fala em leilão, que o Presidente vai
leiloar o petróleo no dia 18 de dezembro, isto me magoa muito.
E quanto à Vale do Rio Doce, não sei se é o povo da base, a massa
brasileira que está fazendo essa arrumação. O que eu digo, Sr. Presidente, é que eu gostaria de ver os Parlamentares, os políticos de
Roraima aqui. Nós os elegemos e onde estão esses Parlamentares?
Eu fico triste, eu me envergonho do meu Estado de Roraima.
O Estado brasileiro não deve ter desconfiança nenhuma.
Até Terra Indígena Raposa Serra do Sol deve estar demarcada.
Neste momento, tem de haver uma decisão positiva, porque,
uma vez que os Ministros decidirem pela demarcação da terra
em forma contínua, é mais uma segurança para o Estado brasileiro. Por quê? Raposa Serra do Sol é triplamente protegida. Primeiro, por nós, nativos; segundo, por ser propriedade da União; e,
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terceiro, pela Constituição Federal — lá está presente o Exército
Brasileiro. Então, não há como haver desconfiança. Se houver
alguma desconfiança, nós fiscalizamos ali perto. Nós conhecemos Raposa Serra do Sol na palma da mão. Se alguns estrangeiros entrarem, nós fizemos o papel de policial para denunciá-los.
Até pegamos eles na mão. Sem desconsiderar o papel da Polícia
Federal, nós os levamos à Polícia Federal.
Então, temos demonstrado muita vontade para desenvolver
Roraima e o Estado brasileiro. Raposa Serra do Sol tem 35 mil
cabeças de gado na nossa mão por causa de um pequeno projeto
inicial e que, hoje, foi aumentado. Se os Ministros, no dia 10,
decidirem a favor, será uma segurança para o Estado brasileiro.
E, se votarem contra, aí, sim, o Brasil estará contra a Constituição, estará matando a Constituição.
Só lembro uma coisa, Sr. Presidente: fico com vergonha quando nossos políticos dizem que somos empecilho ao desenvolvimento nacional ou de Roraima. Na verdade, eu digo que não.
Queremos apenas reverter o quadro negativo para os senhores
que estão aqui, no coração do Brasil. Será que é o povo roraimense, num total de 400 mil, ou são os políticos que estão empatando o desenvolvimento? Hoje, alguns Parlamentares estão entre
pessoas cassadas, inclusive o próprio Governador. Onde está o
desenvolvimento dele?
Finalizo dizendo que não devemos ter desconfiança nenhuma. Nós é que estamos desconfiados com os senhores. A maioria
dos pequenos estão desconfiados.
A questão hoje é a lei. Ano que vem, eu espero os senhores. E
Eronildo Simeão, macuxi, falante, Parlamentar do Município de
Uiramutã, juntamente com Raposa Serra do Sol, diz que se fizermos projetos e procurarmos o Sr. Presidente e outros Parlamentares é porque fizemos projetos de forma coletiva, conjunta, e discutida.
Apelo mais uma vez. Se não abrirem a porta ao brasileiro,
cidadão macuxi Eronildo, é porque está fechada a Constituição.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Wilson) – Obrigado,
Eronildo Simeão.
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Com a palavra Socorro Souza.
A SRA. SOCORRO SOUZA – Boa tarde. Trabalho na CONTAG,
sou Assessora de Políticas Sociais. Também represento a CONTAG,
o segmento dos usuários, no Conselho Nacional de Saúde.
Quero parabenizar a Mesa e fazer uma referência à professora
Sônia, a única mulher que a integra, e ao meu colega e amigo
Ivaneck digo que é muito bom conviver com ele, pelo otimismo que tem, em tantos anos de movimento sindical. Mas imaginem um dia em que um otimista amanhece mal-humorado!
É muito difícil.
Estão neste plenário os segmentos que fizeram com que a
Constituição fosse cidadã. Estão aqui alguns poucos Parlamentares que têm compromisso com o projeto sociedade, estão aqui
alguns poucos segmentos da academia que saem dos gabinetes e
da estrutura universitária e vêm discutir com a sociedade. Estão
aqui o movimento de mulheres, o movimento sindical, o movimento indígena e setores da Igreja, que compraram a briga com
a gente, e o movimento negro.
Para mim, não é surpresa eles estarem aqui. Estão aqui os segmentos que fizeram com que a Constituição fosse diferente, inclusive os estudantes.
Quero colocar quatro pontos para a Mesa. Um deles é quanto
ao Estado laico. Em geral, utilizamos os seguintes termos de que
a sociedade se apropriou: Estado do Direito, Estado Democrático ou Estado Democrático de Direito, mas desapareceu o Estado
laico. E um Estado que deixa de ser laico e vai ser autoritário ou
vai ser democrático quando ele quiser. E vemos isso no debate da
descriminalização do aborto.
Vira e mexe, o movimento de mulheres e o movimento negro
colocam esse debate em voga, e nos esquecemos de tentar afirmar o Estado laico.
E aqui quero fazer um questionamento. Ontem, havia na
Mesa apenas a CNBB. Apesar do legado que a CNBB tem de compromisso, era importante que estivessem aqui outras representações, religiosas ou não.
Portanto, o primeiro aspecto que eu gostaria de colocar é o do
Estado laico, que desapareceu. Isso tem uma conotação ideológica extremamente perigosa.
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O segundo ponto é a descentralização na gestão das políticas
públicas. O contexto neoliberal descentralizou, mas desconcentrou responsabilidades e orçamento. Há um debate, aqui destacado pelo Prof. José Eli, segundo o qual as três esferas de Governo
— União, Estado e Município — estão esgotadas. Inclusive, sabemos que, em relação à saúde, muitas vezes o Município não tem
capacidade de dar respostas às questões mais concretas. Então, a
regionalidade seria outra forma de pensar a gestão pública?
O terceiro ponto diz respeito à relação entre público e privado.
A professora Sônia provocou o desafio de fazer controle social,
principalmente no âmbito do SUS. Considerando que o SUS é o
que temos de mais concreto de política de Estado, como a sociedade vai fazer o controle da relação entre público e privado quando
tem toda uma trajetória promíscua, em que o Legislativo e o Judiciário dão cobertura? Por isso, o Conselho Nacional de Saúde faz
críticas à proposição do Ministério da Saúde de fundações estatais
de direito privado fazerem a gerência dos hospitais públicos.
É difícil exercer o controle social sobre o setor privado. Esse é
um ponto de estrangulamento.
O quarto ponto é o da seguridade social. Avançamos bastante
no que se refere ao tripé assistência, previdência e saúde. O professor Gastão, em determinado momento, fez uma provocação,
que, aliás, os movimentos sociais já vêm fazendo. Hoje, pensamos para além da seguridade nesse tripé. Hoje, defendemos
educação, segurança e uma série de outras ações públicas como
políticas de Estado. Mesmo considerando a importância do tripé
assistência, previdência e saúde, a sociedade e os outros movimentos estão com uma concepção até mais abrangente.
Então, será que também não é hora de fazer essa discussão
mais ampla?
Por último, a questão dos direitos constitucionais. Por que
não pensamos o Direito Constitucional como conteúdo curricular? Passamos a conhecer Direito Constitucional quando se
faz um curso de Direito ou quando se vai para a prática política.
Esse conteúdo precisaria ser incluído na grade curricular do nível médio, para que todos já fossem criados num ambiente mais
propício à conscientização dos direitos. O SUS, por exemplo, por
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mais que seja uma política de Estado, não foi apropriado pelo
povo. O direito à saúde ainda é muito frágil.
Então, se pensarmos algumas iniciativas, como a inclusão do
Direito Constitucional na grade curricular, avança-se.
Por último, uma realização de seminário em que pudéssemos
discutir controle social sobre o Judiciário.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Wilson) – Muito obrigado.
Com a palavra Rosânia Soares.
A SRA. ROSÂNIA SOARES – Boa tarde a todos.
Peço permissão à Mesa para fazer aqui uma espécie de depoimento.
No momento de negação, nego-me até a dizer de onde sou,
até porque comungo do mesmo espírito, isto é, fiquei indignada,
porque nos momentos em que estive presente na Casa não consegui ver nenhum dos políticos eleitos pelo meu Estado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Wilson) – De que Estado
você vem:
A SRA. ROSÂNIA SOARES – Eu preciso dizer? Não gostaria.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Wilson) – Seria bom.
A SRA. ROSÂNIA SOARES – É o Estado do Amazonas.
Esse é o primeiro ponto...
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Wilson) – Também de
Roraima não chegou ninguém.
A SRA. ROSÂNIA SOARES – Não vou sair daqui do jeito que
entrei, justamente por esse primeiro motivo a que me referi, o
da indignação. O segundo motivo eu vou revelar no final de
minha fala.
Quero dizer que me sinto abençoada por participar de um
momento que, mais tarde, com certeza, vai se tornar histórico.
Aqui, nós ouvimos depoimentos sobre os vinte anos da
Constituição, tomamos conhecimento do contexto histórico
em que foi elaborada — eu até acrescentei alguns conhecimentos que só sabia de livros —, do protagonismo social e
da importância dos movimentos populares. Vimos os esquecimentos, ou seja, a negação de alguns direitos do negro, do
índio, da mulher, da criança e do adolescente. Hoje em dia,
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vemos que manter os direitos fragmentados é vantajoso para
a classe dominante.
É esse o nosso maior defeito e o nosso maior desafio. Nós já
conquistamos esses direitos.
Quero dizer ao Ivan que o parto da criança foi num momento difícil, mas ela é considerada por outros países — a nossa Constituição
—, belíssima, completa. Nós só esquecemos de ensiná-la a andar.
Também quero fazer um pedido, se me permitem. Que os movimentos populares, no momento das discussões, não esqueçam,
por exemplo, os Estados da Região Norte. Estou aqui por acaso.
Vim para outro evento, mas tive a felicidade de poder participar
deste aqui. Não esqueçam o povo nortista, o ribeirinho, que está
lá distante e que não participa de nada. Ele não participa não por
falta de vontade, mas porque as informações não chegam até ele.
É difícil mesmo a questão do acesso. Esse é o meu pedido.
Quero ainda dizer que este é um momento de reafirmação de
direitos. Ou seja, lutar é preciso, mas não de forma fragmentada.
Sabemos quais são as dívidas, mas como cobrá-las? Como queremos que elas sejam pagas? Aqui, o negro e o índio questionaram
muito isso, mas tem também branco, agricultor e ribeirinho sem
trabalho. Não querem que ele desmate, mas também não oferecem alternativas para ele permanecer ali com dignidade.
Termino dizendo que não vou sair do jeito que entrei, porque, antes de chegar a este momento, concordando com Kant,
eu estava num momento de desilusão, num momento de desencanto, e vocês todos me fizeram concordar com outro poeta — e
vou voltar com esse pensamento para o meu Estado — conterrâneo meu: “Faz escuro, mas eu canto”.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Wilson) – Obrigado,
Rosânia.
Quero dizer que na Amazônia, em Belém, do dia 25 de janeiro a 1º de fevereiro, vai ser realizado o Fórum Social. Vai ser um
momento de debates e de encontro de variadas experiências e
culturas, porque “um outro mundo é possível”. Essa frase surgiu
em contraponto a declaração de Fukiama de que a história tinha
acabado e de que deveria prevalecer o Estado mínimo. Muitos
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diziam que a mão invisível do mercado resolveria todas as crises; agora, descobriu-se que a mão invisível roubou hipotecas
imobliárias e faliu bancos nos Estados Unidos. Quer dizer, não
vemos a mão invisível do mercado, mas ela é perigosa.
Desculpem a observação, mas estou com um advogado ao
lado: qualquer coisa, ele me dá um habeas corpus.
O SR. MILTON BARBOSA – Só para dizer que no Fórum vai
ter uma assembléia do Congresso Nacional de Negras e Negros
do Brasil.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Wilson) – Muito bem.
Com a palavra Marcelo Arruda.
O SR. MARCELO ARRUDA – Em primeiro lugar, já que os senhores se dizem estar abertos a sugestões, começo com uma sugestão que me remete a uma fala do Senador Pedro Simon que
ouvi dez anos atrás, quando estava começando a estudar na UnB:
o capítulo da comunicação social é excelente; o único problema
é que tem que ser regulado.
Eu proponho que realizemos um debate ou um seminário sobre a regulamentação do Título VIII, Capítulo V da Constituição
Federal — Da Comunicação Social.
A propósito da fala do companheiro Pablo, quero dizer que há
muita coisa a ser discutida, há muita coisa a ser regulada, como
os pactos internacionais sobre o direito à comunicação e sobre
a liberdade de expressão, feitos na época da ditadura militar. Ou
seja, a legislação atual não conteria o direito à comunicação, que
também é pautado na Constituição.
Como bem disse o Joaquim hoje de manhã, diariamente a
Constituição Federal é rasgada. Esses pactos são rasgados com
repressões e invasões às rádios comunitárias, sem falar no direito
à imagem, no direito à visibilidade dos movimentos. Compete a
nós ver como isso caberia na Constituição Federal.
Para terminar — eu teria muita coisa para falar, mas, infelizmente, o tempo urge e ruge —, as manifestações me lembraram
de duas falas. A primeira de um representante do Congresso Nacional africano, quando se começou a discutir cotas no Brasil.
Ele bateu na mesa e disse: “Tudo bem, legal essa coisa de cotas, mas
até onde vocês vão? Depois das cotas, o que vocês querem?”
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E a segunda que temos de lembrar — infelizmente, eu esqueci
quem é o autor —, é a que diz que a revolução está atrasada ao encontro, mas pediram para irmos na frente, para adiantar o serviço.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Wilson) – Obrigado,
Marcelo Arruda.
Permitam-me fazer uma sugestão à Rosânia. No ano que
vem, as Constituições Estaduais completam vinte anos. Estamos
falando sobre a Constituição Federal, mas também temos Constituições Estaduais e as Leis Orgânicas dos Municípios.
Pode até ser uma sugestão para nós, da Comissão de Legislação Participativa, discutir as Constituições Estaduais, o que elas
avançaram, em que se atrasaram, enfim, o que realizaram para o
Estado. O Brasil, pelo menos em tese, é uma república federativa.
Depois, temos as Leis Orgânicas dos Municípios.
Com a palavra Alessandra Aguilar.
A SRA. ALESSANDRA AGUILAR – Boa tarde. Sou estudante da
UnB e de nacionalidade chilena.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Wilson) – Chile! Uma salva
de palmas ao Chile, de Víctor Jara e Violeta Parra! Gracias a la vida!
A SRA. ALESSANDRA AGUILAR – Eu estudo uma disciplina
que se chama Sociedade Civil. Eu me interessei por este evento e
senti falta — talvez porque tenha faltado ontem de manhã — da
presença do movimento estudantil. Neste ano, o movimento estudantil teve papel muito importante na UnB: conseguiu tirar
um reitor e uma hierarquia acadêmica de muito tempo.
Então, quando aqui vocês falavam que é difícil, em âmbito do
País, mudar a hierarquia do Poder Judiciário e toda essa casta, eu
acho que é possível fazer a união e conseguir que se faça justiça.
Quando penso no que aconteceu na UnB — e eu mesma votei —, eu não sabia que essa paridade poderia existir.
Então, participando deste evento tão democrático, que não
acontece em todas as partes, eu acho que é possível a união,
tanto que o movimento estudantil conseguiu alcançar essa paridade. Esse é um fato histórico. Isso me faz muito otimista e
pensar que o povo de outros setores pode quebrar essas barreiras
do Poder Judiciário, todo esse elitismo.
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E eu penso no caso do Chile. Alguns políticos disseram ser o
único país da América Latina em que se conseguiu fazer justiça,
ao colocar militares na cadeia, e aqui no Brasil ainda não aconteceu isso.
O Poder Judiciário deveria ser modificado; eles não podem
agir como se fossem semideuses — eles são pessoas — ainda mais
com o povo.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Wilson) – Obrigado,
Alessandra.
Com a palavra o Júlio Macuxi.
O SR. JÚLIO MACUXI – Boa tarde a todos.
Quero parabenizar a comissão organizadora deste seminário,
composta em sua maioria por mulheres. Parabéns.
Primeira sugestão — mas oficialmente nós podemos pensar: a
Raposa Serra do Sol está passando por um debate no meio militar.
Os militares dizem que os índios ameaçam a soberania nacional,
que os índios são isso, os índios são tudo que não presta.
O próximo seminário da Comissão de Legislação Participativa vai abrir a caixa-preta da ditadura militar, uma vez que o
Ministro Tarso Genro disse estar na hora de abrir esse negócio,
porque temos de lavar a roupa suja no Brasil. Então, vamos logo
convocar a sociedade para tratar essas questões.
Com esse gancho do julgamento da Raposa Serra do Sol no
dia 10 de dezembro, data em que se comemora o aniversário da
Declaração Internacional dos Direitos Humanos, esse será um
julgamento dos direitos humanos brasileiros, especialmente dos
povos indígenas.
Quero fazer uma pergunta a um expositor, mas acho que ele
saiu...
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Wilson) – Pode perguntar. Ele voltará.
O SR. JÚLIO MACUXI – Vou fazer a pergunta na volta dele.
Acho que o desafio que está sendo colocado é exatamente
esse. Temos os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. O direito dos povos indígenas no Poder Judiciário foi sempre assim.
Nunca houve o reconhecimento desse direito. Nunca tem lei
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para um juiz se embasar: “Olha, acho que os povos indígenas têm
esse direito. E é com esses argumentos que eu vou defender”. Foi o
primeiro argumento do voto do Ministro-Relator Carlos Ayres
Britto que julga o processo de Raposa Serra do Sol.
Para vários advogados, para vários outros juízes, é uma base
de orientação, mas no Estado de Roraima um juiz federal disse
que não existe na Constituição o que o Ministro falou. Na verdade, foi isso que ele disse. Ah, o doutor chegou...
Vou começar o meu discurso. O senhor disse que quando a
gente mata uma serpente amanhã tem uma pior. Não é isso?
Então, por exemplo, nós conseguimos, com muita luta, homologar a Raposa Serra do Sol. O Presidente homologou a Raposa Serra do Sol. Foi a primeira serpente que foi morta. Achávamos que não tinha mais serpente na frente. Agora, nós temos a
certeza: é o julgamento da Raposa Serra do Sol no Supremo.
Para o doutor responder: se o Supremo julgar contra a Raposa
Serra do Sol, qual é a serpente para a gente matar? Essa é a minha
pergunta.
Para concluir, acho que a luta da Raposa Serra do Sol é de
todos nós. Por que é de todos nós? Porque saiu uma caravana
do agronegócio de Mato Grosso para Raposa Serra do Sol a fim
de apoiar os arrozeiros. Estão tratando essa questão não só como
dos arrozeiros, dos rizicultores que estão na Raposa Serra do Sol,
mas porque eles têm outros interesses nas terras indígenas do
Brasil — o agronegócio, os fazendeiros e tudo mais. Foi o que
demonstraram na luta deles. E, nesse sentido, eles têm um braço
direito, que é o Judiciário, que acoberta tudo isso.
Sou índio macuxi, mas vi um grande corrupto, que é o Daniel
Dantas, ser solto pelo Presidente do Supremo. Onde estamos?
Será que o Judiciário é o ditador agora do Brasil? Como, se nós
vivemos num país democrático? Essa é uma questão que tem de
ser trabalhada.
Vejo que o movimento social está mais maduro para discutir isso
agora. E realmente elencar isso, com a participação da Câmara, que
é o braço direito do movimento social, muito embora em minoria.
Acho que o quarto poder deve ser discutido no próximo seminário,
que é o da população. E é para esse que vamos dar apoio.
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Para a doutora que falou muito sobre a questão do desenvolvimento, quero dizer que eles foram expulsos do Conselho de
Desenvolvimento Social do Governo, como ela disse. Não é que
foram expulsos. É que as pessoas que mexem com muita grana
conseguiram mais uma vez derrotar o movimento social. Essa é
a vitória deles.
Como temos de começar a mexer com essas questões no Brasil? Por exemplo, a questão do sistema financeiro, a questão do
setor de mineração. Quem é interessado em mineração nas terras indígenas? São aqueles que têm muito grana, e querem mais
grana. Aí tem a questão militar. E a questão militar está muito
presente na luta pelos direitos dos povos indígenas. Eles estão
muito presentes de forma contrária. Eles estão lutando contra os
direitos dos povos indígenas. E nós estamos numa encruzilhada: o Estado, uma das forças, conforme a Constituição, poderia
muito bem dizer: “Olha, nós somos parceiros, nós estamos lutando
junto com vocês, porque é uma segurança para a soberania nacional”.
Eles estão colocando isso ao inverso. Onde é que está a Constituição? Como é que pode ser aplicada em relação a essas pessoas
que estão dizendo que um brasileiro é risco à soberania nacional, quando isso está garantido na Constituição? Como pode ser
aplicada a lei em cima desse pessoal?
É a minha terceira pergunta.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Wilson) – Obrigado,
Júlio Macuxi.
O companheiro Milton tem a palavra para fazer as suas conclusões.
O SR. MILTON BARBOSA – Quero deixar um abraço a todos.
Embora eu tenha comparecido a este seminário apenas no dia de
hoje, estou me sentindo muito bem por participar deste debate
com os senhores.
Lembro que temos muitos problemas, sim, mas também que
estamos num momento muito importante e rico. Nós, do movimento negro em especial, estamos avançando e crescendo
muito. Não é à toa que estamos sofrendo ataques sistemáticos
de grandes órgãos de comunicação, como O Globo e a Folha de

260
Constituição 20 anos: Estado, Democracia e Participação Popular – Seminário

ação parlamentar

S.Paulo, em relação às cotas nas universidades e à questão das
igrejas eletrônicas, que atacam sistematicamente as religiões
de matriz africana. Esses ataques devem-se ao fato de estarmos
avançando na nossa luta e respondendo-lhes.
As religiões de matriz africana estão partindo para cima e fazendo mobilizações importantes contra a intolerância religiosa
e logicamente reunindo amplos setores religiosos que acham
que não deve haver racismo, discriminação, massacre cultural
e psicológico.
Participamos, em Guarujá, do Fórum Nacional da Juventude
Negra, que reuniu cerca de quatrocentos jovens de todo o Brasil,
para discutir pontos muito avançados, com um nível de organização muito importante, rebatendo falácias como a de que os
movimentos negros não estão crescendo nem criando lideranças. No entanto, a própria juventude mostrou que está aprendendo, crescendo, organizando-se e vão enriquecer a luta dos
negros e dos povos oprimidos no Brasil.
Um dos eixos que o Movimento Negro Unificado propôs para
as marchas de 20 de novembro é justamente a questão do genocídio da juventude negra, porque há um projeto, no País, voltado
prioritariamente contra essa juventude. Temos também a questão
da luta contra a intolerância religiosa e em relação às terras dos
quilombolas da resistência, que estão sofrendo ataques pesados de
grileiros, de jagunços, de policiais militares e da Polícia Federal.
Os quilombolas têm-se mobilizado em todo o País, assim como os
movimentos negros, para responder a esses ataques. Por isso acredito que estamos vivendo um momento rico. Os outros setores
também estão respondendo. Estamos vivendo outra conjuntura.
É uma satisfação imensa dialogar com os senhores. Tenho certeza de que estamos avançando na nossa luta e de que venceremos.
Um grande abraço a todos.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Wilson) – Obrigado pela
participação, companheiro Milton, que representa os movimentos sociais e o Movimento Negro Unificado.
Passo a palavra à Profa. Sônia Fleury para fazer suas conclusões.
A SRA. SÔNIA MARIA FLEURY TEIXEIRA – Em primeiro lugar,
sobre o incidente acontecido, gostaria de dizer que ao direito de
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participar corresponde o dever de respeitar os participantes, o
que o companheiro não fez. Estou plenamente de acordo com a
Mesa quanto ao que decidiu.
Sr. Presidente, penso que este momento é mais para fazer uma
reflexão geral, já que não há possibilidade de tratar as múltiplas
questões, e eu não tenho capacidade para isso.
A Socorro fez uma provocação um pouco mais direta em relação à seguridade social. O Sr. Gastão disse que nós já ultrapassamos esse ponto, com o que definitivamente não concordo. Se
pensarmos que em vinte anos os três Ministros da área de seguridade social nunca se reuniram para discutir esse tema, como
podemos dizer que ultrapassamos isso?
Propus, na Comissão de Seguridade Social, a convocação dos
três Ministros, no próximo ano.
Acho que retroagimos no Orçamento e no Conselho de Seguridade Social. É claro que temos de ultrapassar, mas é preciso
consolidar tudo isso. Acho que é um problema de tática e estratégia no qual deveríamos pensar. Mas fora essa coisa da qual eu
não podia deixar de falar, é um momento de avaliar a minha
enorme satisfação em participar desse debate, da sensação de estar no Brasil real.
Alguém disse que o povo é que conseguiu realizar avanços na
Constituição, e acho que foi isso mesmo. É com o povo que temos de fazer os avanços dos próximos vinte anos. Considerando
o que disse a representante do INESC, qual é a importância dessa
comissão para nós? Acho que primeiramente devemos criar espaço para que possa encontrar o outro que é diferente de mim,
mas é do mesmo lado que eu, para que possamos pensar formas
de avançar.
Avançar para mim é radicalizar a democracia, é um caminho para
o socialismo, se bem que hoje ninguém sabe o que é socialismo.
No CEBES, temos claro que socialismo é lutar contra todas as
formas de opressão e de dominação.
O que queremos é uma sociedade sem oprimidos e mais justa.
É esse o caminho, mas para isso é preciso que reconheçamos o
outro e remanejemos riquezas. E só vejo uma maneira de fazer o
reconhecimento e a redistribuição: aumentando a participação e
mudando a correlação de forças.
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Esse espaço é de interação e de encontros das transversalidades. Cada um está no seu mundinho. Eu estou no meu, fazendo o melhor que posso, lutando há não sei quantos anos, mas
estou lá discutindo a Emenda Constitucional nº 29, o Conselho
de Saúde e não sei mais o que, mas não estou antenada à questão de Raposa Serra do Sol. Então, quando chego aqui levo um
susto, por isso tenho que me ligar nos acordos internacionais
e mais não sei o quê. Começo a ver que, neste mundo em que
estamos, os inimigos são comuns. Estamos do mesmo lado. Por
exemplo, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA)
foi proibida pela Justiça de divulgar o que encontrou sobre os
agrotóxicos cancerígenos usados na produção agrícola brasileira.
Isso tem a ver com todos nós, cidadãos, que estamos sendo prejudicados em função da falta de controle da Justiça, do lado em
que a Justiça está, com a questão do pequeno produtor, com
a dos agrotóxicos, com o agronegócio, enfim, com todas essas
questões. Então, há questões transversais que só vão emergir
deste encontro.
Além do encontro, que é fundamental, há o fato — ao qual
a companheira Eliana já se pronunciou — de que também não
adianta ficarmos falando só para os Deputados do bem e deixar
os do mau do outro lado. Não dá! Temos que falar para eles também, impor a nossa fala em uma agenda.
É muito difícil, para nós, chegar ao Legislativo. À Justiça, então, não tem como chegar. Todo o modo de fazer lobby é muito mais próprio dos empresários do que da sociedade civil. Não
temos aqui advogados com pastinhas o tempo inteiro. Então,
não sei como chegar. Agora, acho que este lugar é um caminho
e deve estar aberto para outras questões temáticas da sociedade,
que quer falar e não tem outro meio. Porque não está aberta para
uma sociedade civil, mas exclusivamente para uma sociedade de
elite. A partir daqui devemos construir agendas comuns.
Essa questão da Justiça a que você se referiu é absolutamente
imprescindível. Não há democracia sem Justiça, e não há democracia com uma Justiça como a que estamos tendo hoje: sem
nenhum compromisso com os avanços da sociedade. Radicalizar
a democracia é pensar o que aconteceu com o controle social no
Executivo e como podemos superar os limites desse controle.
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O que acontece com o Legislativo? Como conseguir criar um
movimento unitário para que o art. 14 seja levado a efeito e nos
propicie realmente uma participação legislativa da sociedade?
Como criar condições para que a sociedade possa, de alguma
maneira, controlar a Justiça?
Acho que esta é a agenda que temos para os próximos vinte anos.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Wilson) – Obrigado, Profa.
Sônia Fleury.
Passo a palavra ao Prof. Ivaneck Perez Alves, para fazer suas
considerações finais.
Alguém ainda gostaria de fazer um rápido comentário?
O SR. IVANECK PEREZ ALVES – Essa questão do tamanho da
Constituição é uma discussão que respondo assim: se os direitos trabalhistas não estivessem na Constituição, eles já teriam
sido revogados por medida provisória. Podem ter certeza. Se eles
não estivessem na Constituição, já teriam ido embora há muito
tempo.
Outro dia, escutei o Plínio Arruda dizer uma coisa fantástica:
constitucional é aquilo que está na Constituição.
Muitos não sabem, mas um dos artigos da Carta Magna inglesa, elaborada pelos barões, confere a um conde o direito de sentar-se ao lado direito do rei. Está na Constituição. Os senhores já
ouviram falar que a Carta Magna é grande demais?
É constitucional o que está na Lei Maior, e foi muito bom que
nela tivéssemos colocado tudo. Acho que deveríamos estar atentos e colocar mais ainda, porque senão teríamos perdido muito
mais coisa.
Ao companheiro que me fez uma pergunta sobre Raposa Serra
do Sol posso assegurar o seguinte: ganhando ou perdendo no
Supremo Tribunal Federal, os senhores vão continuar lutando
e vão encontrando serpentes. Se perderem um julgamento, vão
desistir da reserva?
O SR. IVANECK PEREZ ALVES – Os senhores vão continuar
lutando.
Se ganharem no Supremo, acham que acabou a briga? Que os
arrozeiros vão embora e vão acatar a decisão da Justiça?
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O SR. IVANECK PEREZ ALVES – Não adianta. A luta é permanente. Seja qual for a decisão, os senhores vão continuar lutando. E é importante continuarmos lutando.
Não sou muito de falar que estamos em um período de descenso das lutas populares. Acho que estamos em um momento
em que cada vez aparecem mais lutas, mais reivindicações. Temos nos mobilizado. Em Brasília, é rara a semana em que não
há mobilização passando pelo Congresso, passando pelos Ministérios, em torno de reivindicações populares. Faltam temas que
possam trazer, talvez, uma unificação maior em torno dessa luta.
Mas agora há muito mais mobilizações do que nas décadas de 70
e 80. Há constantemente mobilizações em Brasília. Vai haver, em
dezembro, a mobilização do trabalhador.
Por fim, gostaria de dizer que concordo integralmente com
o que Barbosa Lima Sobrinho disse um pouco antes de morrer,
aos 101 anos de idade: “Eu só me arrependo de uma coisa na vida:
as lutas que não travei”. Esse é o único arrependimento que também quero levar. E me sinto muito feliz, porque as lutas populares não começaram comigo — dezenas e dezenas de advogados,
antes de mim, estavam nessa luta, nessa batalha, como o saudoso Osvaldo Alencar, o Fonteles e tantos outros; muitos foram
assassinados — e porque, quando olho para este Plenário, vejo
que, depois de mim, muitos jovens vão continuar essa batalha,
dar prosseguimento a essa luta. Isso traz a certeza de que essa
luta é justa, de que ela vai continuar e de que vamos ganhar.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Wilson) – Pode ter certeza de que nós, jovens, vamos continuar a sua luta.
Para dizer que esta Comissão é democrática, esta reunião não
será encerrada pela coordenação.
Duas pessoas pediram permissão para falar. Peço a todos paciência e a essas pessoas que sejam rápidas.
Mais uma vez, peço desculpas pelo incidente. Tenho participado de muitas Mesas. Muitos vêm com toda liberdade falar
e contribuir, mas essa pessoa usou o tempo duas vezes, mais de
seis minutos, e disse coisas completamente diferentes, ainda que
a tenha avisado. Assumo esse incidente. Como somos liberais, às
vezes acontecem essas coisas.
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Mas acho que obtivemos uma grande vitória neste seminário.
Por isso, agradeço a todos.
Passo a palavra à companheira Maria Gilmar. Depois, falará o
companheiro macuxi.
A SRA. MARIA GILMAR – Boa tarde a todos.
Quero registrar que desde ontem alguns perguntam por que
diminuiu a quantidade de participantes, por que a população
não está tão presente. Até foi relatado que há vinte anos dezenas
ou milhares de pessoas estavam ali presentes, lutando, correndo,
e muitas perderam a vida. Essas pessoas não podiam dar o nome
e foram muito perseguidas. Acho que herdamos um pouco do
ato de coragem delas. Hoje, são poucos, mas os poucos que estão aqui não têm medo de dizer o nome. São pequenos grupos
que se reúnem, e todos podem dizer o nome. Perseguições ainda existem. Eu, por exemplo, não estou no meu trabalho hoje.
Com certeza, o meu ponto será cortado — ontem e hoje. Estou
aqui porque quero dizer que o que nós conquistamos de direito
nós merecemos e devemos ter. É dever do Estado nos dar. O que
é de Estado de Direito é nosso. Falhas existem, mas estamos aqui
para quê? Para detectá-las e tentar mudar. Enquanto viver, vou
correr atrás. Vou perder um, dois, três dias de serviço, mas vale
a pena, porque creio que, daqui a vinte anos, o Brasil será bem
melhor para os meus netos.
Obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Wilson) – Parabéns!
Tenho usado muito, inclusive nos meus textos, as palavras
direito e dever. Faço isso de propósito. Eu sei de onde vem essa
cantilena de que falamos de direito e não de dever. Posso ser ingênuo, mas não bobo.
É uma cantilena daqueles que sempre acham que o povo ao
reivindicar quer direitos, mas não deveres. Costumo dizer que o
povo tem deveres desde que começa a ranger os dentes. É uma
expressão do interior de Goiás.
O que é ranger os dentes? Quando uma pessoa, num desses
interiores, que não trabalha começa a trabalhar efetivamente.
Ranger os dentes é uma expressão que ouvia muito do meu pai.
Isso serve inclusive para provar. Os senhores devem se lembrar
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da época em que o trabalhador rural precisava de duas assinaturas de fazendeiro para atestar sua aposentadoria, no valor de
metade de um salário mínimo. Vejam bem: precisava-se do cara
que, às vezes, não dava nem reconhecia a assinatura de quem
cobrava aquele trabalho!
Passo a palavra ao companheiro Julio Macuxi.
O SR. JÚLIO MACUXI – Boa tarde.
É a segunda vez que venho a Brasília e tenho a oportunidade
de chegar a esta sala.
Quero deixar bem claro, como já foi citado aqui, que a demarcação saindo do jeito que a gente quer, vamos ter uma serpente;
mas se sair contrário, outra serpente. Acredito que as coisas só
vão ficar fáceis quando nossos pais levarem.
Por isso que nós estamos tendo essa oportunidade para chegar
até aqui e somar tanto com os indígenas quanto com os parceiros quilombolas, os sem-terra e os Deputados daqui. Em Roraima
— quero deixar bem claro —, os políticos não aceitam tratar do
caso da Raposa Serra do Sol.
A primeira vez que vi foi em Brasília. Fiquei muito contente
com isso e espero conseguir que mais Deputados do PT apoiem
nossa causa.
Na nossa base, a gente tem exemplos bem claros. Nós chegamos e fizemos um feixe de varas, sabendo que apenas um
Deputado não tem força, que somente um cacique como eu
não tem força. Para somar a gente juntou. Quero ver qual é o
Deputado mais forte para pegar esse feixe e quebrá-lo. Somente
um não quebra o feixe de jeito nenhum.
Então, é algo assim: quem não chora não mama. Se chora
muito também apanha.
Muito obrigado e felicidade a todos nós.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Wilson) – Em nome da
Comissão de Legislação Participativa, agradeço a todos a participação, bem como à nossa Assessoria e às instituições que se
fizeram representar aqui.
Declaramos encerrado este seminário.
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Estará à disposição de todos que quiserem, depois de publicado pela Comissão, o texto do que foi aqui discutido.
Um bom final de semana e que Deus nos ajude a continuar na
luta em favor da participação popular e do Estado Democrático
de Direito.
Boa tarde e muito obrigado.
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Siglário

A
ABI
ABONG
ABRAÇO
ACM
AGU
AMPASA
ANCINAV
ANP
ANVISA
ARENA
ARPINSUL

Associação Brasileira de Imprensa
Associação Brasileira de Organizações não Governamentais
Associação Brasileira de Radiodifusão Comunitária
Antônio Carlos Magalhães
Advocacia-Geral da União
Associação Nacional do Ministério Público de Defesa
da Saúde
Agência Nacional do Cinema e do Audiovisual
Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
Agência Nacional de Vigilância Sanitária
Aliança Renovadora Nacional
Articulação dos Povos Indígenas do Sul

B
BP
BRB

do inglês British Petroleum
Banco de Brasília

C
CAPOIB
CEBES

Conselho de Articulação dos Povos e Organizações
Indígenas do Brasil
Centro Brasileiro de Estudos de Saúde
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CFEMEA
CIMI
CIPA
CIR
CLP
CMS
CNA
CNBB
CNPI
CNTE
COELCE
CONAB
CONLUTAS
CONTAG
CPT
CSN
CUT

Centro Feminista de Estudos e Assessoria
Conselho Indigenista Missionário
Comissão Interna de Prevenção de Acidentes
Conselho Indígena de Roraima
Comissão de Legislação Participativa
Coordenação dos Movimentos Sociais
Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil
Comissão Nacional de Política Indigenista
Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação
Companhia Energética do Ceará
Companhia Nacional de Abastecimento
Coordenação Nacional de Lutas
Confederação Nacional dos Trabalhadores na
Agricultura
Comissão Pastoral da Terra
Companhia Siderúrgica Nacional
Central Única dos Trabalhadores

D
DIAP
DF
DOPS
DRU

Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar
Distrito Federal
Departamento de Ordem Política e Social
Desvinculação de Recursos da União

F
FED
FHC
FIESP
FMI
FUNDEB
FUP

do inglês Federal Reserve System
Fernando Henrique Cardoso
Federação das Indústrias do Estado de São Paulo
Fundo Monetário Internacional
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica
Federação Única dos Petroleiros

G
GLBT

Gays, Lésbicas, Bissexuais e Transgêneros
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IBAMA
IBGE
INAMPS
INESC
IPEA

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
Instituto Nacional de Assessoria Médica Previdência
Social
Instituto de Estudos Socioeconômicos
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada
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I

L
LGBT
LDO
LP

Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais
Lei de Diretrizes Orçamentárias
Licença Prévia

M
MDB
MEB
MEC
MNDH
MST
MSU

Movimento Democrático Brasileiro
Movimento de Educação de Base
Ministério da Educação
Movimento Nacional de Direitos Humanos
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra
Movimento dos Sem Universidade

N
NDI

Núcleo de Direitos Indígenas

O
OAB
OEA
OIT
ON
ONG
OSCIP

Ordem dos Advogados do Brasil
Organização dos Estados Americanos
Organização Internacional do Trabalho
Ordinária Nominativa
Organização Não Governamental
Organização da Sociedade Civil de Interesse Público

P
PA
PCdoB

Produtores Agrícolas
Partido Comunista do Brasil
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PDT
PEC
PFL
PL
PLP
PMDB
PN
PNUD
PP
PP
PSOL
PT

Partido Democrático Trabalhista
Proposta de Emenda à Constituição
Partido da Frente Liberal
Projeto de Lei
Promotoras Legais Populares
Partido do Movimento Democrático Brasileiro
Preferenciais Nominativas
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento
Partido Progressista
Preferencial Portador
Partido Socialismo e Liberdade
Partido dos Trabalhadores

S
SECOM
SESC
SINE
STF
SUS

Secretaria de Comunicação
Serviço Social do Comércio
Sistema Nacional de Emprego
Supremo Tribunal Federal
Sistema Único de Saúde

T
TCU
TST

Tribunal de Contas da União
Tribunal Superior do Trabalho

U
UDR
UnB
UNE
UNICAFES
UNICAMP
USP

União Democrática Ruralista
Universidade de Brasília
União Nacional dos Estudantes
União Nacional de Cooperativas da Agricultura
Familiar e Economia
Universidade Estadual de Campinas
Universidade de São Paulo
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ABGAIL MARIA DE O. NETA
ACILINO RIBEIRO
ADAIL RIBEIRO DE CARVALHO
ADELAIDE ALVES RIBEIRO
ADELMA MARIA RODRIGUES SOARES
ADRIANA ROSA ALVES
AFRA PATRICIA CORREIA DE OLIVEIRA LIMA
AGRIZANDRA M. ALMEIDA
AILTON DE SOUZA
ALBERTO OLIVEIRA
ALDENIR BRANDÃO DA ROCHA
ALEJANDRA AGUILAR PINTO
ALESSANDRA ROSA GONDIM
ALESSANDRA SÁ PEREIRA
ALESSANDRA SERRAZES
ALEX LOURIVAL SOEIRO CRUXÊN
ALEXANDRE RODRIGUES PIMENTEL
ALISON FLORIANO L. DE SOUZA
AMANDA CELY LOPES NUNES
ANA CAROLINA FERREIRA BORGES
ANA CRISTINA ALMEIDA SANTANA
ANA LUIZA BACKES
ANA RITA DE LIMA FERREIRA
ANALIA PEREIRA DE SOUZA
ANTONIA VANDA TRIGUEIRO CALDAS
ANTÔNIO CARLOS DIAS FERNANDES
ANTÔNIO CIRILO BARBOSA

ação parlamentar

Lista de participantes

Estudante
Advogado
Sociólogo
Vendedora

Estudante
Assessor Parlamentar
Servidor Público
Jornalista
Bancária
Advogada
Servidor
Estudante
Estudante

Cientista Política
Educadora
Funcionária Pública
Trabalhador Rural
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ANTÔNIO CLEBER SANTOS SILVA
ANTONIO DE LISBOA SILVA
ANTONIO EDUARDO CERQUEIRA DE OLIVEIRA
APELES PACHECO
ARNALDO PINTO MARTINS
ARNAUD FERREIRA BALTAR NETO
ARTUR A. A. DEPANIAN
BENTO ALVES DA SILVA
BERNARDO PABLO SUKIENNIK
BERNARDO SIMÕES CHACUR
CALIMERIA BEATRIZ SANTANA PASSOS DO CARMO
CAMILA PENNA
CARINE MIRANDA AMARAL
CARLA DE PAIVA BEZERRA
CARLOS ANTONIO COUTRIM CARIDADE
CAROLINE MARQUES CASTILHO
CAROLINE UNES CARIM DIAS
CASIMIRO NETO
CELINA SOARES DA SILVA
CIBELE DE FÁTIMA MORAIS ROCHA
CLAUDEMIR MONTEIRO
CLÁUDIO R. K. KAMINSKI
CLAUDIO RIBEIRO PAES
CLAYTON ALVES DE FARIA
DAILSON GUEDES COSTA
DAMIÃO A. ALMEIDA
DARCIANO DE SOUZA
DELCI MARIA FRANZEN
DELMA PEREIRA BORGES
DIEGO RAFAEL ESTEVES VASCONCELLOS
DIOGO FONSECA DE ALMEIDA
DJACIR MELQUIOR DA SILVA
DOMINGOS PORFÍRIO DE ARAÚJO
DORINA CUNHA MOTA
EDILSON SOARES GOMES
EDINA FRANCO DE MORAES
EDMILSON GASPAR DE MELO
EDSON COSTA PINHEIRO
EDUARDO ALVES DO AMORIM
EDUARDO FELÍCIO BARBOSA

Administrador – OSCIP
Educador
Vendedor Autônomo
Engenheiro
Promoter

Professora
Estudante

Estudante
Estudante
Professor
Trabalhadora Rural
Sociólogo

M.Eletricista
Tuxava
Secretária
Assistente Social
Estudante
Estudante
Cacique – CIR
Trabalhador Rural
Doméstica
Indigenista
Assessor
Servidor Público
Servidor Público
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ELIANA MAGALHÃES GRAÇA
ELIANA TEIXEIRA GAIA
ELIANE BONFADA
EMÍLIO CASTELLAR
ENEIDA VINHAES BELLO DULTRA
ENIO AUGUSTO DE MENEZES MONTE
ERIKA DE MEDEIROS FONTENELE
ERNANIA MARIA SOUTO GUERRA
ESMERALDINA MARIA DOS SANTOS
EVANDRO VIANA
FABIANE DE ALCÂNTARA
FABRÍCIA PIMENTA
FABRÍCIO PONTE DE ARAÚJO
FAUSTINO PEREIRA DA SILVA
FELIPE BARBOSA ZANI
FERNANDO FLÁVIO DE ARAÚJO MENEZES
FERNANDO ROCHA DO CARMO
FLÁVIA MARIA ESTEVÃO DE LIMA
FRANCINIRA MACEDO DE MOURA
FRANCISCO JOSÉ CUNHA DOS SANTOS
FRANCISCO JOSÉ SANTOS LIMA
FRANCISCO MACHADO
FRANCISCO PEREIRA DA SILVA
GABRIEL SIQUEIRA ELIAZAR DE CARVALHO
GARDÊNIA HOLANDA MACIEL
GHILHERME DA PAIXÃO COSTA FERREIRA
GILBERTO ALVES DE SOUSA
GILVAN MENDES DA SILVA
GIOVANA CRUZ MANDULÃO
GUACIRA CESAR DE OLIVEIRA
GUILHERME S A LEITE
HIDENORI MOCHIIZAWA
HOZANILDO DA SILVA ALVES
HUELISSON AMÂNCIO DE M. SILVA
INÁCIO PEREIRA JULIO FILHO
IRAQUITAN OLIVEIRA DA SILVA
IRENE MARIA DOS SANTOS
IRONILDO SIMEÃO
ISABEL FREITAS
ISLEN MOUTINHO BORGES

Dona de Casa
Servidor Público
Advogada
Estudante
Cacique – CIR
Servidor Público
Trabalhador Rural
Trabalhadora Rural

Agente de Polícia
Radialista e Jornalista
Estudante
Jornalista
Estudante

Estudante
Socióloga
Estudante
Indigenista
Vigilante
Operador de Áudio
Trabalhador Rural
Professora
Professor
Funcionária Pública
Policial Militar
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ISMAEL J. CESAR
IVAN JACINTO BISPO
IVANECK PEREZ ALVES
IZABELA CAIADO DE ACIOLI
JACSON SANTANA
JAMILE MARIA FIÚZA BALTAR
JANAÍNA PEREIRA DIAS
JEANE PEREIRA DA SILVA
JESSICA KELLY SANTOS COELHO
JESUS FLORIANO PEIXOTO
JOÃO EUDES DOS SANTOS
JOÃO MARIA BEATO DE ANDRADE
JOELMA CEZÁRIO
JONAS PEREIRA DOS SANTOS
JORGE ANTONIO SIQUEIRA MOTA
JORGE COSTA
JORGE MARCOS FREITAS
JOSÉ ARNO TRAESEL
JOSE DIAS JUNIOR
JOSÉ DO NASCIMENTO R. MARTINS
JOSE ERANDIR DA ROCHA
JOSE FRANCISCO DE LIMA
JOSÉ MARIA SOEIRO MATOS
JOSÉ ROBERTO ALVARENGA FRUTUOSO
JOSÉ VALDIR MISNEROVICZ
JOSÉ VALDO DE SOUZA
JOSE VICENTE DAMASCENO
JOSÉ WILSON SOARES DE ARAÚJO
JUDITH KARINE CAVALCANTI SANTOS
JÚLIO JOSÉ DE SOUZA
KARINE CARDOSO MOURA
KATHERINE J. LANG OLIVEIRA
KATIA FRANCISCA DOS SANTOS
KELLY GABRIELA GOMES MARTINS
KEROLAINE LOURENÇO DE ANDRADE
KLEIDE NILDE COSTA SILVA
LAÍS SILVA MARANHÃO REGO
LARISSE RAQUEL DE JESUS LOPES
LAUDOVINA PEREIRA
LEONARDO VIEIRA

Funcionário Público Federal – CUT
Servidor Público
Assessor
Indigenista
Adm. Empresas
Trabalhadora Rural
Professor

Ativista Político

Assessor Militar PMDF
Tec. Agrícola
Turismólogo
Estudante
Professor

Professora / Pesquisadora
Indígena
Estudante
Estudante
Estudante
Agricultora
Estudante

Economista
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Professora
Filósofo / Indigenista
Servidora Pública
Trabalhador Rural
Técnica Parlamentar
Advogada
Cientista Político
Trabalhadora Rural
Repórter Fotográfico
Servidor Público
Economista
Motorista

ação parlamentar

LILAIR NASCIMENTO PEIXOTO
LINCONL AGUDO OLIVEIRA BENITO
LINDOMAR DIAS PADILHA
LISANDRA ARANTES CARVALHO
LIZETE ROSA CALIXTO RODRIGUES
LOURIVAL DOS REIS
LUCIANA COSTA SILVA
LUCIANA DE SANTANA MATOS
LUCÍDIO BICALHO
LUCINEIDE DOS SANTOS BARROS
LUIZ CARLOS BORGES XAVIER
LUIZ EDUARDO PARREIRAS
LUIZ FENELOM P. BARBOSA
LUIZ FERNANDO FERREIRA
LUIZ HENRIQUE NEVES LAMAR
LUZIA AMANDA DALMÁS
MAGNOLIA MARIA JOSÉ GOMES
MAISA APARECIDA FERREIRA DA PAIXÃO
MARAÍSA SANTOS MELO
MARCELO DE OLIVEIRA ARRUDA
MARCIA ABREU DA SILVA
MÁRCIA JARA DAVALO
MÁRCIO FARASO GUEDES
MARCIO MENDES DA SILVA
MARCO ANTONIO CARVALHO NATALINO
MARIA DAS GRAÇAS CAMPOS
MARIA DAS GRAÇAS DOS PASSOS DO CARMO
MARIA DO CÉU DE SOUSA VAZ
MARIA DO SOCORRO DE SOUZA
MARIA ESCOLÁSTICA VERONIMO LAMEIRA
MARIA ESTER MENA BARRETO CAMINO
MARIA EUGÊNIA GOMES GUIMARÃES
MARIA GILMAR ARAUJO DIAS DE FREITAS
MARIA IONE PIMENTA
MARIA ISTÉLIA COELHO FOLHA
MARIANA SEPTIMIO
MARILIA CÂNDIDO LOPES
MARINA DOS SANTOS
MARIVONE MARQUES PIMENTA
MICHAEL GERALD GORMAN

Estudante
Aposentada/ Promotora Legal Popular
Funcionária Pública
Estudante
Radialista
Estudante
Funcionário Público
EPPGG – Gestor

Professora

Estudante
Indigenista
Estudante

Assessor Parlamentar
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MIRLY KELRY DA SILVA DIAS
MÔNICA DELL’ARINGA BERGAMASCO MAFRA
MÔNICA ELIAS DE ALMEIDA
MYLLENA CALASARS DE MATOS
NANAHIRA DE RABELO E SANT’ANNA
NATACHA ALANA DE MELO
NATALIA MORI
NILMA MARTINS CALAZANS
NILTON TUBINO
NORMA JAQUELINE ALVES RIBEIRO
OSCAR GATIRA
OSNI CALIXTO
PATRÍCIA TEODORO BENEVIDES
PAULINO PEREIRA DE LUCENA
PAULO MALDOS
PAULO ROBERTO JACOBINA AYRES
Pe. GABRIELE CIPRIANI
PEDRO RAPOSO DA SILVA
PERCILIANO JANUARIO MOTA
RAFAEL BARBOSA DE MORAES
RAFAEL DE MOURA MAGALHÃES
RAFAEL SANTOS DANTAS
RAFAELA SILVA BRITO
RAIMUNDO NONATO DE JESUS
RAPHAEL MEDINA RIBEIRO
REGINA ADAMI
REGINA COELI DO NASCIMENTO VALE
RENAN CAPUTO DE FARIA
RITA RODRIGUES NETA
ROBERTA GLAUCIA PESSOA DE CARVALHO
ROCILDO DE OLIVEIRA
ROCILIA DA SILVA ASSUNÇÃO
RODRIGO PESSOA DE CARVALHO
RODRIGO SILVA LEAL
RONALD GABRIEL DA C. MENESES
RONNECESAR PEREIRA FAUSTINO
ROSA LIMA E SILVA
ROSANA MARIA TENROLLER
ROSANE DE MATTOS
ROSANIA MARIA SOARES VIANA

Advogada

Socióloga

Professora
Professor
Jornalista
Estudante
Trabalhador Rural
Psicólogo
Religioso
Técnico Agrícola

Estudante

Trabalhador Rural
Servidora Pública

Servidora Pública
Estudante
Tuxava
Funcionário Público
Recepcionista
Trabalhador Rural
Trabalhadora Rural
Estudante
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Supervisora Pedagógica

Funcionária Pública
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ROSEMARY SANTOS
ROSIANA PEREIRA QUEIROZ
SAMUEL DE ROURE
SAMUEL SUAID
SANDRA CORDEIRO DA SILVA
SARA TEIXEIRA SANTOS
SARAH DE FREITAS REIS
SARAH DE ROURE
SEBASTIÃO PAULO DOS SANTOS
SÉRGIO JOSÉ CUSTÓDIO
SÉRGIO SAUER
SIVALDO BATISTA DA SILVA
SÔNIA DALVA FERREIRA DE BRITO DANTAS
SONIA MARIA CONCEIÇÃO PACHECO HAMAOKA
STÉFANE RUTH DA SILVA
SUELY COSTA
SUSANA CABRAL
TATIANA FIGUEIREDO E SILVA PEREIRA
TAVALLO MEDEIROS DAMASCENO
TEDIR ALVES
TERENCIO SALOMÃO MANDUCA
TEREZA NOGUEIRA LEMES
THAÍS XAVIER MARGALHO
THATIANA CHRISTINE SILVA ABRÃO
THELMA PYLLAR ALVES DE MELO
TIAGO NERY
VALDECI DOS SANTOS
VALDINA DE OLIVEIRA SANTOS
VICTOR LINHARES DE PAIVA
VITOR COUTO CAVALCANTI
VOLMIR C. BAVARESCO
WALDEMIR ROSA
WELINTON BAXTO DA SILVA
WESLEI SILVA PARENTES
WESLEY RODRIGUES SOARES

Educador Popular
Professor
Trabalhador Rural
Assist. Tec. Gabinete
Estudante
Servidora Pública
Universitário
Tuxava
Vice Coordenador do CIR
Funcionária Pública
Jornalista

Vendedor
Trabalhadora Rural
Comerciante
Professor Universitário
Indigenista
Antropólogo

Estudante

279
Comissão de Legislação Participativa

Seminário

Estado, Democracia e Participação Popular – Seminário

Comissão de Legislação Participativa
Brasília ı 2009

Deputados

ação parlamentar

Constituição 20 Anos:

Constituição
20 anos
Estado, Democracia e
Participação Popular

Câmara dos

