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A diretoria do Núcleo Regional do Paraná da Associação Nacional de História 
(ANPUH), vem acompanhando com preocupação o confronto entre o Governo do 
Estado do Paraná e o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra. Talvez este 
conflito, já possa ser considerado, devido à suas proporções, gravidade e 
desdobramentos, como um dos maiores da historia do Paraná ao lado das Guerras do 
Contestado, no início do século, e de Porecatu, em fins dos anos quarenta.  
Assim a diretoria resolveu expressar - como é de direito - esta preocupação - através 
do presente documento onde procura realizar algumas reflexões sobre a questão.  
Em primeiro lugar é fundamental decidir se o conflito pela terra e pela Reforma Agrária 
é legítimo ou não para depois fazer-se considerações gerais sobre as implicações do 
mesmo para a sociedade brasileira, em vias de consolidação democrática.  
É legítima a luta do MST? Dois aspectos devem ser considerados para responder a 
esta questão.  
Indicadores sociais têm revelado a histórica permanência de um absurdo índice de 
desigualdade social no Brasil. Eric Hobsbawm em sua Era dos Extremos (a edição 
inglesa é de 1994) classificou o Brasil como um sério candidato a campeão mundial de 
desigualdade econômica ... monumento de injustiça social, onde os 20% mais pobres 
dividiam entre si 2,5% da renda total da nação, enquanto que os 20% mais ricos 
ficavam com quase 2/3 dessa renda (HOBSBAWM, 1995, p. 397). Esta situação não 

se alterou desde então. Ao contrário, o relatório do Banco Mundial de 1995 classificou 
o país como campeão de desigualdade social (Folha de São Paulo, 03/09/1995, p. 17) 

e o Relatório de Desenvolvimento Humano da ONU para 1997 apontou os seguintes 
dados para o PIB per capita do Brasil: 20% mais pobres- US$ 578,00; 20% mais ricos- 

US$ 18.563,00. (ONU, 1997, p. 54). A superação desta situação, ao contrário do que 
apregoa a ideologia neoliberal, não depende de um pretenso desenvolvimento 
econômico internacionalizado sem fronteiras protecionistas - a chamada globalização - 
baseado na fatal autoregulação dos mercados. Paulo Nogueira Batista Júnior, em 
artigo denominado Mitos da Globalização demonstra, a partir de dados do Banco 
Mundial e do FMI que as políticas de desenvolvimento dos EUA, dos países europeus 
e dos "tigres asiáticos" são caracterizadas por altas doses de protecionismo estatal e 
que a própria idéia de globalização é um mito: Ao contrário do que sugere o fatalismo 
associado à ideologia da globalização, o desempenho das economias e o raio de 
manobra dos governos continuam a depender crucialmente de escolhas nacionais". 

(Estudos Avançados, v12, n32, 1996, p. 182). O Brasil assumiu claramente um modelo 
de desenvolvimento neoliberal e têm promovido sistematicamente a privatização do 
patrimônio público, a desregulamentação das relações de trabalho e uma inserção 
incondicional ao mercado financeiro internacional. O resultado desta política é que o 
Estado tem, de um lado, relegado os trabalhadores e os excluídos à lógica do 
mercado e, de outro, proclamado em alto e bom som a proteção aos Direitos 
Humanos.  
A emergência dos Direitos Humanos no âmbito político e social foi resultado de uma 

revolução que derrubou os estados aristocráticos do Antigo Regime, baseados na 
estratificação social a partir da origem (nascimento) e no estabelecimento de estados 
democráticos, cuja implantação extinguiu a concepção da origem do direito como 
"direito divino" e estabeleceu-o na natureza humana (os homens nascem livres e 
iguais em direitos - das declarações liberais). As diversas lutas sociais dos séculos XIX 
e XX demonstraram, no entanto, que há uma transversalidade nas relações sociais 

que implicaram no reconhecimento de que não é possível efetivar na realidade direitos 
civis e políticos - a liberdade de ir e vir, ou de expressão, por exemplo - se não houver 
a sociedade satisfeito outros requisitos como educação, saúde, trabalho, ou seja, os 
direitos sociais e econômicos. É um truísmo expresso pelo ditado popular "saco vazio 



não para em pé". Em outras palavras, a grande conquista das revoluções burguesas, 
na medida em que romperam com a ascendência divina e fatalista sobre o Estado e a 
Sociedade, foi o fato de que os direitos civis e políticos proclamados terminaram por 
gerar a noção do direito de ter direitos. Ou seja, o século XX ampliou o conceito de 

cidadania, diferenciando-o das concepções dos séculos anteriores que correspondia 
apenas a direitos civis e políticos. Assim, em nome do direito, os movimentos sociais 
invocaram a justiça, conceito que transcende a própria lei (sempre produto de um 

conflito em determinada conjuntura histórica) e saíram a campo para lutar por direitos 
sociais e econômicos, ambientais, etc.. Como observa o filósofo Claude Lefort, as 
lutas pela promoção dos direitos adquiridos e por novos sustentam-se em uma 
legitimidade cujos fundamentos encontram-se para além dos marcos legais tecidos 
pelo poder, ou melhor dizendo, em uma consciência dos direitos que engendra um 
poder social (A invenção democrática, 1987, p. 56).  

Considerado deste duplo enfoque - as condições sociais e a necessidade de 
promoção dos direitos garantidos pela Constituição Republicana e a luta por novos 
direitos - o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra é plenamente legítimo e 
contribui fundamentalmente para o desenvolvimento da democracia no Brasil. O atual 
conflito invoca a justiça em oposição à lei e/ou à sua não aplicação e reivindica que a 
mesma seja aplicada e/ou modificada em função dos direitos dos trabalhadores sem 
terra . Isto é comum na sociedade democrática: à monopolização e à concorrência 

desleal correspondeu uma reação dos produtores - nem sempre legal, porém legitima 
e criou-se uma legislação antitruste. É insuficiente, no caso em questão, a simples 
fórmula aplique-se a lei, pois é a existência e/ou interpretação da mesma que está em 

conflito. O fato de eventualmente existirem excessos de palavra ou de atos - sempre 
superdimensionados pelo Estado (vide declaração do Presidente caracterizando o 
movimento como paramilitar) - não descaracteriza o MST nem retira sua legitimidade, 
aliás, reconhecida pelo próprio noticiário da imprensa escrita (veja-se as reportagens 
bastante esclarecedoras da Folha de Londrina, Gazeta do Povo e de outros jornais do 

Paraná sobre a questão). Este conflito assim, só pode ser resolvido em um outro plano 
- a esfera pública locus do diálogo político, terreno que os governos estadual e federal 

tem se recusado a pisar, revelando seu olímpico desprezo pelos problemas do país.  
Circunscrevendo a análise da questão ao Paraná, verifica-se que os problemas 
suscitados pelas atitudes do governo estadual não dizem respeito somente ao MST, 
mas a sociedade em geral. O que o cidadão comum pode esperar de um governo 
estadual que atua repressivamente na calada da noite? De um governo cujas ações 
apresentam indícios de ter ele rasgado não apenas o Artigo 5º, mas toda a 
Constituição Federal? De ter rasgado os pactos e convenções internacionais contra a 
tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanas ou degradantes? O que 
pode o cidadão comum, cuja segurança foi depositada nas mãos do Estado, esperar 
de um governo federal conivente com o desrespeito aos princípios básicos da 
integridade da cidadania?  
Vejamos sumariamente o que diz o noticiário do último mês. Às notícias sobre uma 
possível operação militar no noroeste do Paraná o governo respondeu que eram 
infundadas. No dia seguinte os jornais estampavam fotos dos comboios da PM em 
direção ao Norte do Estado. Às notícias sobre possível "escuta telefônica" o governo 
responde que desconhece qualquer iniciativa neste sentido. Em seguida surge o 
episódio do grampo - autorizada pelo judiciário a pedido do Governo e cuja legalidade 
ainda não foi decidida. Na versão do governo as reintegrações de posse foram 
vedadas à imprensa pois a presença de jornalistas "poderia acirrar os ânimos". Como 
poderiam jornalistas acirrar os conflitos? Tratar-se-ia de uma censura à imprensa e 
portanto, de uma violação do direito de informação e de expressão?. Às denúncias de 
tortura o governo respondeu que são infundadas. Por que razão deveríamos crer 
nesta informação em meio a um mar de desinformação? Não deveria - de acordo com 
a Constituição Federal - ter o governo propiciado proteção ao soldado da PM que 
entregou a fita de vídeo à Folha de Londrina e à Rede Globo? Não deveria 



imediatamente ter o governo se disposto e agido no sentido de esclarecer o caso ao 
invés de continuar negando o que as imagens insistem em mostrar? Posteriormente o 
governo abre negociações com o MST, condicionando, no entanto, a efetivação de 
qualquer proposta ao fim do acampamento em Curitiba.  
Concordamos que a questão agrária não se resolverá através do movimento 
ocupações (no final das contas apenas uma estratégia para obrigar o governo a 
dialogar seriamente sobre o problema) - reintegrações de posse. Ela se resolverá em 
um outro plano, o plano político, que implica em diálogo e negociação. Mas 
indagamos: às ocupações sempre anunciadas e realizadas à luz do dia, nem sempre 
legais, porém legítimas, pode o governo responder com a força e o arbítrio, 
ameaçando a democracia, constituindo-se em fator de insegurança ao cidadão 
comum, ciente que às suas obrigações correspondem direitos que devem ser 
respeitados/implementados? Estamos ainda em uma democracia? Ou abre o governo 
o caminho para a violência e para a desordem? A uma situação radical corresponde 
uma questão radical, e permanece legítima a pergunta formulada anos atrás por uma, 
então radical, banda de rock (Titãs): Quem quer manter a ordem? Quem quer criar 
desordem?  

É fundamental, portanto, que os governos estadual e federal prossigam nas 
negociações com o MST de modo sério, sem condicionamentos ou ameaças, sob 
pena de comprometer a legitimidade de seu papel de representação da sociedade 
brasileira. 
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