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Cidadania no campo
A ausência e omissão do poder público é unia das principais

causas aumentadoras da violência no meio rural

Lêda Maria Beneveilo de Castro*

S

ercidadão nas nações democráticas domun-
do contemporâneo significa ser membro in-
tegral da sociedade política, cumprindo os
deveres e gozando os direitos por ela ins-

tituídos. A cidadania implica também sentimentos e
ações de participação numa comunidade, baseados
na lealdade ao seu patrimônio cultural, ao seu siste-
made valores.

Esta concepção, mais histórica do que lógica,
foi sendo construída pelas classes, movimentos e
outros suje i tos cole tivos das lutas sociais, nas diver-
sas partes do mundo, ao longo dos últimos 250
anos. Dessas lutas contra as diversas formas de
desigualdades, de exclusão e de individualismo e a
favor da igualdade, da integração e da solidariedade,
foram se expandindo as noções de democracia,
cidadania e direitos sociais.

No início daera burguesa, lutava-se sobretudo
pelos chamados direitos civis, necessários à liber-
dade individual (liberdade de ire vir, de imprensa,
de pensamento, de religião, de concluir contratos
válidos, direito à propriedade, à justiça) e pelo
direito de participardo podei-político (então sobre-
tudo o direito de votar e ser votado). Já a definição
e incorporação dos chamados direitos sociais aos
marcos institucionais e às práticas coletivas é um
produto mais recente das lutas sociais. Dizem res-
peito a obrigações do Estado para com a coletivi-
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dade dos cidadãos e abrangem o direito a um míni-
mo de bem-estar econômico e à proteção do traba-
lhador, o direito de participar da herança social e
cultural da sociedade onde se vive (o direito à civi-
lização, àeducação) os direitos às políticas de saúde
e previdência e proteção a grupos especiais, o direito
de participar da herança natural planetária (o direito
ao meio ambiente).

No Brasil, aconstruçãoda sociedade e do Esta-
do nacionais se fazem nos marcos da autoridade
senhorial escravista que estabelece a grande pro-
priedade territorial e o trabalhador-coisa como base
das riquezas, e a sujeição, a violência e a patro-
nagem como formas de dominação social e política.
O mundo agrário brasileiro se caracteriza assim
historicamente, por uma "ordem" social e legal
incapaz de, ao modo do liberalismo burguês, insti-
tuir o contrato social e o indivíduo como um perso-
nagem com status jurídico próprio - o ponto de
partida para a construção da cidadania.

Não é pois de se admirar que os mais antigos
movimentos sociais dos trabalhadores rurais no Bra-
sil, seja na forma dos quilombos, seja na forma do
messianismo ou do banditismo, apareçam como
transgressores do código e da lei, que instaura, ela
mesma, a violência contra as classes subalternas.

Após 50 anos de industrialização e 30 de mo-
dernização agrícola conservadora, seletiva e exclu-
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dente, registram-se mudanças nas classes subalter-
nas do campo, que se constituem como novos atores
políticos no cenário brasileiro: bóias-frias, cam-
poneses, migrantes, pequenos produtores integra-
dos à agroindústria, assalariados qualificados,
seringueiros, povos da floresta, sem-terra, atingidos
por barragens - todos categorias sociais de traba-
lhadores rurais. Por outro lado, os donos de terra são
mais e mais, empresários e grandes grupos econômi -
cos que mantêm, em larga escala, o controle privado
do Estado. Enquanto isto, as elites políticas brasilei-
ras continuam adeptas de uma cultura política tradi-
cional, que ora pende para o autoritarismo, ora para
o populismo. Esses impasses políticos associados
ao esgotamento do padrão de acumulação capitalista
anterior vêm provocando no país uma crise de hege-
monia burguesa, que já dura mais de uma década, e
da qual são expressões a recessão econômica, a crise
fiscal do Estado e a longuíssima transição demo-
crática.

É nesse contexto que os grupos sociais subal-
ternos urbanos e rurais, com seus movimentos e
entidades, com suas reivindicações e pressões sobre
as instituições normativo-legais do Estado, têm sido,
sobretudo a partir dos anos 80, os novos constru-
tores da cidadania no Brasil, os formuladores de
urna nova maneira de fazer política fundada na
valorização da democracia e dos direitos sociais.

Um grande momento desse processo foi, sem
dúvida, o período constituinte, com os mais de 12
milhões de assinaturas às propostas populares e os
avanços significativos da cidadania legal obtidos na
Constituição Federal de 1988. Esta não só ampliou
o arco e a abrangência das garantias individuais e dos
direitos políticos e sociais, como também inovou em
certos conceitos, como por exemplo, o de seguri-
dade social - um conjunto integrado de ações
públicas com caráter universal, com uniformidade e
equivalência dos benefícios e serviços às popu-
lações rurais e urbanas, com caráter democrático e
descentralizado da gestão administrativa, com par-
ticipação da comunidade (artigos 194 a 204).

No entanto, foram os trabalhadores rurais, so-
bretudo com relação à questão fundamental da refor-
ma agrária, os setores populares mais duramente
desconsiderados pela nova Carta Magna. Daí não
ser, de novo, causa de espanto ou admiração que as
lutas no campo no Brasil continuem a invocar um
"direito insurgente — , dada a impermeabilidade das
leis e das instituições do Estado à cidadania dos
trabalhadores rurais.

O que espanta e traz indignação é que ainda
hoje, mesmo quando inscritos na lei, esses direitos
sejam desdenhados pelas elites econômicas e políti-
cas do país, corno o demonstram, de forma cabal, o
relatório de dezembro de 1991, da CPI da Câmara
dos Deputados, destinada a apurar as origens, causas
e conseqüências da violência no campo brasileiro, e
o relatório de 1991, da Comissão Pastoral da Terra
sobre os conflitos no campo no Brasil. Os dados
coligidos pela CPT para 1991 não deixam dúvidas
sobre o primado da anticidadania no campo: 43
conflitos trabalhistas envolvendo 307.123 pessoas e
5 mortes; 54 mortes e 136 ferimentos de traba-
lhadores bóias-frias por acidente ou questões de
trabalho; 4.883 pessoas em trabalho escravo; 383
conflitos pela posse da terra envolvendo 242.196
pessoas e 49 assassinatos; 77 ocupações de terra
envolvendo 13.844 famílias. A CPI da Câmara Fe-
deral listou corno urna das principais causas alimen-
tadoras da violência no campo "a ausência e omissão
do poder público".

As considerações feitas acima deixam em relevo
a enorme importância das propostas. reivindicações
e sugestões apresentadas pelas entidades do movi-
mento popular e outras ao Seminário Minas Terra da
Assembléia Legislativa, em abril de 1992. Sobre
elas o Poder Legislativo Estadual tem que agir de
forma rápida e eficaz, no âmbito de seus deveres
constitucionais.

(*) Doutora em Sociologia e Professora da Universi-
dade Federal de Minas Gerais - UFMG.
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