
QUESTÃO AGRÁRIA E DESENVOLVIMENTO

Estado e Agronegócio:
violência e injustiça social

permanecem no campo

dos índices. Contudo, a pressão da bancada
ruralista, liderada pela Senadora Kátia Abreu, e
o veto do Ministro da Agricultura, Reinhold
Stephanes, impediu a revisão dos indicadores.

PNDH e correção dos índices de Outra polêmica foi a previsão, no lU Plano
produtividade da agricultura: dois Nacional de Direitos Humanos, de projeto de
temas que estiveram em pauta no lei para institucionalizar a utilização da

?aís nos últimos meses. mediação como ato inicial das demandas de
Apesar de reacender o debate em torno da conflitos agrários e urbanos, priorizando a

::J.uestão agrária, não houve avanço. A realização de audiência coletiva com os
legislação brasileira prevê que as terras envolvidos, com a presença do Ministério
Improdutivas são suscetíveis a sofrer Público, do poder público local, órgãos
:lesapropriação para fins de reforma agrária, públicos especializados e Polícia Militar, como
.Ima vez que não cumprem sua função social. medida preliminar à concessão de medidas
J parâmetro de produtividade " liminares, sem prejuízo de
~,atualmente, determinado por NUMPERloDO DE 20 outros meios institucionais
.1míndice que toma por base o ANOS (1985-2004), para solução de conflitos.
:enso agropecuário de 1975, PELO MENOS 1349 O objetivo é estabelecer
?ortanto, anterior à Revolução uma cultura de composição de
Verde, que elevou o nível da TRABALHADORES conflitos, com base no diálogo
?rodução e provocou o êxodo RURAIS FORAM e não na decisão arbitrária, que
rural. Isto significa que há uma ASSASSINADOS. " geralmente implica violência.
:listorção da realidade, e que Em decorrência do atual
terras que são, em verdade, improdutivas, modelo, que prioriza a violência como método
~stão sendo encobertas por um índice de resolução de conflitos e o aspecto frio e
:lefasado, que protege a concentração de terra formalista na interpretação da realidade, o
~a especulação imobiliária. número de mortos em conflitos fundiários

A lei agrária de 1993 (Lei n. 8.629), em seu cresceu espantosamente. Segundo dados da
lrt. 11, estabelece a obrigatoriedade de Comissão Pastoral da Terra, num período de
reajuste periódico do indicador de 20 anos (1985-2004), pelo menos 1349
?rodutividade, tendo em vista "o progresso trabalhadores rurais foram assassinados.
:ientífico e tecnológico da agricultura e o O fato de a revisão dos índices ter sido
:lesenvolvimento regional". Diante de tão barrada, assim como este ponto do PNDH,
~vidente determinação, o que impede o após pressão por parte do grande capital
:umprimento da lei? agropecuário, mostra quão frágil é o

Em agosto de 2009, o Ministro do comprometimento político com a reforma
Desenvolvimento Agrário, Guilherme Cassel, agrária, a pacificação do campo e a justiça
?ropôs uma atualização - ainda que tímida - social.

*Este jornal foi auto-financiado pelos estudantes*
*http://maio-2008.blogspot.com/*
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EDITORIAIS

J\ irnagina~~àoé o primeiro meio de
:ransporre. "\ tnalise do desenvolvimento
:lesses meios rerrata uma fascinante superação
:lacriatividade e capacidade inventiva humana.
São tão variados e inacreditá,'eis que podemos
~scolher: por terra, mar ou ar.

Já se cogita até dominar outras dimensões -
~m 1993 o físico da IBMC. Bennett anunciou

'lue seria possível o teletransporte, mas até
1998 o princípio da incerteza de Heisenberg
lmpedia conhecer a exata localização e
velocidade do fóton a ser teletransportado.
YIas transportar um fóton não é transportar
.1mser humano. Ainda os meios mais seguros
,ão aqueles mais convencionais: carro, ônibus,
wião, trem, navio etc.

Qual o preço deles? Grande questão,
.nclusive para o planejamento econômico de
.1m país. Para o transporte de carga e de
?assageiros o melhor custo \beneficio é o do
fluvial, depois o ferroviário, o rodoviário e,
:nais caro que todos, o aéreo.

Se você quiser ser a gestão que" maisgastou
,011IlIIovimento estudantil na história das gestõesdo

CentroAcadêmicoHugoSimal' é simples: mande

o seu coordenador de movimento <:studantil

sempre de avião! Ao final do ano, me5tnO sem
defender um único interesse socialmente

relevante para ps esrudantes, sem saber das
demandas nacionais e da precarização do
ensino poderá afirmar: "C01llo dinheiro que
gastamos em 1IIovimC11toestudantil poderíamos
cotnprar5 televisõesdessal'. Afinal tudo é muito
relativo mesmo...

Não para o Maio. O espectadorismo
encoberto por uma representação elitista, cega
às necessidades dos que mais precisam de um
Centro Acadêmico combativo e de defesa dos

direitos do estudante, é manifesto quando se
pretere a luta por melhores condições de
ensino para comprar, como fosse realização
política, uma televisão LCD para assisçir à
Copa. É política de pão e circo, mas não pra
todo mundo né. Só pra quem couber na
confortável novíssima sede do Centro

Acadêmico, for "chegado" da galera e não for
estudante- trabalhador.

A imaginação é um 'bom' meio de
transporte para quem não pode pagar a
passagem. Porque quem pode, paga e vai.

o QUEA FENEDTEMA VER COMIGO? PORNADJACARVALHO-UFP/-COLETlVO

« TECENDO O AMANHA»

A FENED é a Federação Nacional dos
Estudantes de Direito, entidade que congrega
~representa todos os estudantes de Direito do
Brasil. É relativamente nova, foi criada apenas
~m 1996, mas já viveu intensa movimentação
~m torno de pautas como o Exame de Ordem
~ o Ensino Jurídico. Apesar da baixa
?articipação e da 'plenária suína' no Encontro
~acional dos Estudantes de Direito - Belém

:um grupo aproveitou o toque de recolher da
5ripe A para fazer uma plenária ilegítima), a
FENED caminha a passos largos, num
?rocesso de retomada das discussões,
)2

interesses e demandas dos estudantes.
Mas não é só. O tema do Encontro

Nacional desse ano (O Direito entre a razão e a
sensibilidade) demonstra que as pautas do
movimento estudantil de Direito não se
encerram dentro dos muros de nossas bonitas

faculdades e que estudantes de todo o Brasil
buscam romper os limites da universidade.

E, por estarmos vivendo esse momento de
reconstrução e redimensionamento da atuação
no movimento estudantil em âmbito nacional,
é muito importante uma grande e efetiva
participação dos estudantes nesse ENED.

o CORTE-E-COSTURA DO PNDH 3:
,

TRAGEDIA E FARSA CONSERVADORAS
-- -- -..-

Governo cede o texto à ala
conservadora da Igreja, aos

latifundiários, à grande mídia e
aos generais

Em 12/05 o governo federal anunciou o
Decreto n.o 7.177, com muitas alterações da
redação original do III Programa Nacional de
Direitos Humanos. Muita fumaça sem fogo,
pois o conteúdo original representava uma
síntese de atuais reivindicações populares
construídas por quase dois anos no processo
da XI Conferência Nacional de Direitos
Humanos. Foram também 27 conferências

estaduais e 137 encontros prévios. Tempo
para discussão não faltou - não se pode
imputar ao programa a falha da surpresa.

A despeito de tudo isso, o corte-e-costura
seguiu adiante e, cedendo a pressões nada
ocultas, a tesourada abarcou de uma só vez os
temas: a) do aborto, o qual perdeu seu recorte
de gênero, deixando de ser um direito da
mulher à soberania sobre seu corpo; b) dos
conflitos fundiários, em que a mediação agora
perde seu caráter preliminar à concessão das
liminares de reintegração de posse ; c) da
regulação dos meios de comunicação de
massa, a possibilidade de efetivo controle
social se transforma em proposta de marco
regulatório ameno; d) do direito à memória e à
verdade, que sofre mais um baque depois da
decepção jurisdicional com o julgamento da
ADPF 153 no STF; e, finalmente, e) da
laicidade do Estado, em que se retirou a ação
programática de não haverem símbolos
religiosos em órgãos públicos.

Esses retrocessos contemplaram as
exigências de quatro setores abertamente
retrógrados da sociedade brasileira: uma ala
intolerante em ascensão na Igreja Católica; o
latifúndio; a grande mídia (meia dúzia de

famí]jas d() ramo) e as Furçls \rm(1(hs.
Prnva disso é que os grupos que reagem ~

um plano de ação para garantir direitos até j~
positivados foram os mesmos que sustentararr
o golpe de 64. É um sintoma: ainda não fomO!
democráticos. Pois se fôssemos deveríam01
discutir neste momento as formas d(

implementação do programa e não sua1
asfixias e supressões.

Mas se essa 3aedição do programa não tra:;
grandes novidades, por que apenas agora tante
choro e ranger de dentes? O que parece te)
ouriçado o campo da direita nacional não fo
exatamente o conteúdo do programa, mas sirr
o seu processo de construção, articulado ~
partir da sociedade civil. O medo d01
conservadores não é exatamente da efetivaçãe
da substância, mas da capacidade d(
organização social, de desengavetar ~
Constituição Federal, atualizando-a. Temem (

a pulsão emancipatória.
Entre mortos e feridos, porém, dua1

grandes vitórias: pela primeira vez a sociedad(
civil discutiu de maneira ampla "esses tai1
direitos humanos"; e os anti-democrático1
foram obrigados a mostrar a cara, a participa!
do debate público, eles, tão afeitos às decisõe1
de alcova e às hierarquias da escalaprivada.

Se retomarmos com DaMatta essa dialétic~

da casa e da rua, do espaço privado e do espaçe
público, lembraremos da ambigüidade da1
janelas. Na tragédia e na farsa conservadoras
cabe optar entre janelas de vitrine e Window.
de plasma, sem grande margem de escolha
Sobre o palco hegemônico em que elas s(
desenrolam, é claro que defender urr
programa como o PNDH-3 não signific~
reescrever toda a peça, mas pode alterar urr
pouco o pano de fundo e o figurino dos atore1
para, quem sabe, ensaiarmos um fina
diferente. O~
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