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EPÍGRAFE 

 Para amanhecer a nossa vitória 

Numa noite de repressão e de desespero houve uma madrugada de união e esperança. 

Numa noite de cordão de cassetetes e armas houve uma madrugada de mãos unidas. 

Numa noite de raiva e ódio brutais houve uma madruga de solidariedade. 

Em uma noite de  cansaço e de fome no deserto da tirania houve uma madrugada de 

chuva de maná abençoado. 

Numa  noite em que o pão era negado houve uma madrugada de pão repartido. 

Numa noite de poderosos com medo do povo houve uma madrugada de povo unido pela 

coragem. 

Numa noite de mentiras e hipocrisias nas fardas houve uma madrugada de verdade e 

nos corações. 

Numa noite de dureza do asfalto na rua houve uma madrugada de afeto no campo.  

Numa noite de falta de governo para o povo houve uma madrugada de povo 

organizado. 

Numa noite de aridez e desrespeito com a terra houve uma madrugada de carinho com 

os Sem Terra. 

Numa noite de botas que tentavam esmagar na cidade  a união houve uma madrugada 

que fez brotar e florir vida neste chão. 

Antes que outra noite acontecesse sobre todos nós amanheceu, pela força da união, o 

dia da nossa vitória. 

(Na tentativa de retratar o cerco policial ao acampamento dos Sem Terra na Avenida 

Bezerra de Meneses, em frente a Secretaria  de Desenvolvimento Rural, em Fortaleza, 

Ceará, na madrugada do dia 12 de Dezembro de 1997. Flávio Telles Melo e Comissão 

Pastoral da Terra do Ceará (CPT-CE) Aos acampados e ao Movimento dos 

trabalhadores Sem Terra do Ceará.  

 



RESUMO 

Nossa pesquisa investigou a cobertura jornalística realizada pelo o Jornal Diário do 

Nordeste a respeito da ocupação do MST na Secretaria de Desenvolvimento Rural 

(SDR) em Fortaleza no ano de 1997. O trabalho aqui apresentado buscou investigar 

como o Diário do Nordeste apresenta o MST. Se o jornal dá voz ao Movimento, em que 

editorias as matérias são publicadas, qual a imagem que o Diário apresenta do MST. 

Para tal trabalho realizamos um estudo sobre as mais de trinta matérias publicadas em 

um período de 18 dias á cerca da ocupação. Para a concretização da pesquisa utilizei 

como metodologia o analise de conteúdos, uma vez que analisei os conteúdos 

publicados nas paginas do Diário do Nordeste a respeito do MST no período da 

ocupação acima citada. O motivo no qual nos levou a trabalhar esse tema é justamente 

pela relevância do MST como Movimento camponês que luta pela Reforma Agrária no 

Brasil e o Diário do Nordeste por ser um dos jornais de maior circulação no estado do 

Ceará. E também porque há uma grande discussão em curso no Brasil  a respeito da 

mídia e Movimento Social e quero trazer uma contribuição para com esse tema.   

Descrevemos dois capítulos introdutórios, no primeiro abordamos a questão agrária no 

Brasil, O segundo capitulo trabalhamos o MST e O Diário do Nordeste, no qual   dá 

conta de como esses dois sujeitos se desenvolveram no Brasil e o terceiro Capitulo  trata 

da cobertura jornalística sobre a ocupação do MST. Para concretizar a pesquisa 

trabalhamos com autores que nos ajudaram a refletir sobre conceitos como: a questão 

Agrária, acontecimento, Movimento Social, Manipulação, poder e imagem. 

Palavras chaves- MST, Diário do Nordeste, Movimento social, manipulação, 

acontecimento. 
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1-INTRODUÇÃO 

Nesta pesquisa coloco-me como pesquisador, mas também como militante social 

e pertencente a um projeto de Assentamento de Reforma Agrária. Pois não tenho como 

fugir às minhas convicções ideológicas. O meu olhar vai para além de um simples 

estudante universitário. Não estou menosprezando a importância de um olhar 

simplesmente de pesquisador, mas tenho que me colocar também como militante, 

sujeito construtor de opiniões e ações em prol de movimentos sociais de esquerda no 

Brasil, de forma específica, o MST, do qual faço parte.  

O trabalho a aqui apresentado tem como tema O MST no Diário do Nordeste: a 

cobertura jornalística da ocupação da Secretaria de Desenvolvimento Rural no ano de 

1997, em Fortaleza. E tem como objetivo geral; Analisar como o Jornal Diário do 

nordeste aborda o MST, a partir de analises das matérias veiculadas no periódico no 

período de 27 de novembro a 14 de dezembro de 1997, momento da ocupação da SDR. 

E como objetivos específicos: Analisar qual o tratamento dado ao MST nas materiais; 

Verificar que espaço o jornal abre para as falas dos membros do MST; Identificar 

quantitativamente em que editoriais do Diário do Nordeste o MST aparece; 

Compreender a partir dos militantes se existe algo que não foi dito nas matérias do 

Diário do Nordeste que poderia esclarecer melhor o leitor sobre o acontecido.  

O que me levou a realizar esse trabalho é o interesse de compreender como se 

dar esse relacionamento entre mídia e Movimento Social de forma especial o MST. 

Uma vez que a mídia em geral vem realizando uma cobertura sistemática das atividades 

realizadas pelo o Movimento, e a organização dos Trabalhadores tem varias criticas 

relacionada à imagem no qual os grandes meios de comunicação vêm construindo a 

respeito do Movimento em nível Nacional. 

 Escolhi trabalhar o analise das Matérias do Diário, principalmente por ser uma 

veiculo de comunicação pertencente a um grupo econômico muito poderoso do 

Nordeste, ( grupo empresarial Edson Queiroz)  no qual é detentor de diversos meios de 

comunicação, dentre eles: rádios, TVs, site, jornal impresso, além de trabalhar com 

outros impedimentos como: Água, gás, universidade dentre outros. E por ser o Jornal 

com maior circulação no estado do Ceará, tanto na capital como em todas as cidades do 

interior cearense. 
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 Trabalhamos com o analise das matérias do Diária sobre a ocupação da 

Secretaria de Desenvolvimento rural em 1997, por essa atividade ter sido muito 

significativa na luta pela terra no Ceará. Isso porque foi a ocupação mais longa da 

História do MST em prédios públicos no Estado. Foi marcante pela violência cometida 

pelo o estado brasileiro, por meio da policia militar, pelo o cerco policial, no qual 

cercou o acampamento a meia noite do dia 11 de Dezembro de 1997 e se estendeu ate as 

16 horas do dia seguinte, em uma tentativa de  realizar um massacre coletivo  de 

trabalhadores rurais que lutavam pelo o direito a Educação, assistência técnica, projeto 

de convivência com a seca dentre outros.  

 Foi marcante também pela resistência dos camponeses, por mais dificuldades 

que ali se apresentavam, a união, a mística, a animação, a irmandade, o 

companheirismo, levou os agricultores a resistir e ser vitoriosos. Outro ponto no qual 

me suscitou a curiosidade de pesquisar a respeito da ocupação; foi à solidariedade da 

Cidade para com o campo. A população urbana compreendeu que a luta pela Reforma 

agrária ultrapassa as barreiras do campo e necessita do apoio da cidade para sua 

concretização. É possível constata isso nas paginas do Diário do Nordeste quando 

veicula o posicionamento de diversos setores da sociedade a respeito da ocupação do 

MST na SDR.     

Enfim, escolhi pesquisar esse acontecimento por compreender que há relevância  

no tema, por acreditar que essa pesquisa vai suscitar a realização de outras pesquisas  a 

respeito do assunto e por ser a primeira pesquisa realizada pelo MST a sobre o 

acontecido. 

     Para a melhor compreensão de todos, organizei o trabalho em III capítulos. No 

primeiro faço uma reflexão a respeito da questão agrária no Brasil. Neste Capitulo 

dialogamos com STEDILE, e MORISSAWA que nos ajudaram nesta reflexão. No 

segundo capítulo trabalhamos o MST e o Diário do Nordeste. Como ambos foram se 

consolidando.Neste capítulo trabalhamos com MORISSAWA, 

COMPARATO,STEDILE,GONH,FERREIRA, FILHO, ALENCAR& DINIZ, 

GOIRDANI,LIMA,LOPES,RODRIGUES, e NETO. No terceiro capítulo analisamos a 

cobertura do Diário do Nordeste a cerca da ocupação do MST na Secretaria de 

Desenvolvimento Rural (SDR) em Fortaleza em 1997. Dialogamos com FRANÇA& 

ALMENDA, BERGER & TAVARES, ALENCAR, ABRAMO, NETO, AFONSO, 

MENEZES.  
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Para realizar o trabalho fiz uma pesquisa bibliográfica, analisei as matérias do 

Diário do Nordeste que se referia à ocupação realizada pelo o MST e fiz entrevista com 

dirigente do MST. 

 Além do material utilizado nos capítulos já citados, utilizamos alguns matérias 

como anexos, pela importância do mesmo, no sentido de ajudar o leitor a ter uma maior 

compreensão do trabalho ora apresentado. 
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2- A QUESTÃO AGRÁRIA 

2.1- A questão agrária no Brasil 

Para compreendermos a questão agrária no Brasil, precisamos entender a própria 

história de nosso país, como aconteceu seu desenvolvimento, principalmente no meio 

rural. Mas, antes de qualquer coisa, é fundamental entendermos o próprio conceito de 

questão agrária. Isso porque o conceito nos ajuda a compreender melhor o tema que 

queremos analisar. 

A questão agrária pode ser pesquisada a partir da visão das diversas áreas de 

pesquisa. O conceito sobre o tema é compreendido de maneiras diferentes, porque cada 

área de pesquisa tem sua forma de analisar o assunto. 

O conceito “questão agrária” pode ser trabalhado e interpretado de diversas 

formas, de acordo com a ênfase que se quer dar a diferentes aspectos do estudo 

da realidade agrária. Na literatura política, o conceito “questão agrária” sempre 

esteve mais afeto ao estudo dos problemas que a concentração da propriedade 

da terra trazia ao desenvolvimento das forças produtivas de uma determinada 

sociedade e sua influencia no poder político. Na Sociologia, o conceito 

“questão agrária” é utilizado para explicar as formas como se desenvolvem as 

relações sociais, na organização da produção agrícola. Na Geografia, é comum 

a utilização da expressão “questão agrária” para explicar como as sociedades, 

como as pessoas vão se apropriando da utilização do principal bem da 
natureza, que é a terra, e como vai ocorrendo à ocupação humana no território. 

Na História, o termo “questão agrária” é usado para ajudar a explicar  a 

evolução da luta política e luta de classes para o domínio e o controle dos 

territórios e da posse da terra(STEDILE,2005, p. 17). 

O autor nos leva a crer que o conceito pode ser aplicado de várias maneiras. 

Mas, para isso, precisamos ter clareza de qual enfoque queremos dar em nossa pesquisa. 

A partir daí,podemos definir qual conceito nos ajudará a desenvolver melhor o nosso 

estudo. 

Neste caso, nos estudos sobre a real situação agrária do Brasil, iremos utilizar 

outro conceito de questão agrária, "como o conjunto de interpretações e análises da 

realidade agrária, que procura explicar como se organiza a posse, a propriedade, o uso e 

a utilização das terras na sociedade brasileira” (STEDILE,2005, p. 17-18). 

As pesquisas sobre a questão agrária nos ajudam a termos uma visão mais ampla 

do tema, mas é possível constatar que os estudos sobre essa questão no Brasil são muito 
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recentes em relação à história. Temos uma carência de estudos sobre a questão da terra 

no Brasil, uma vez que: 

[...] basta lembrar que a primeira Universidade brasileira surgiu apenas em 

1903, a Universidade Cândido Mendes, por iniciativa de uma família de 
verdadeiros iluministas que quiseram se dedicar á ciência. As universidades 

públicas foram criadas no Brasil somente após uma verdadeira revolução 

cultural ocorrida em 1922, por ocasião da semana de Arte Moderna, que 

projetou a necessidade do surgimento de um pensamento Nacional, brasileiro, 

que se dedicasse as artes, a cultura e a ciência nos seus mais diferentes aspectos 

(STEDILLE, 2005, P.18).     

 2.2 - Primeiros habitantes de nossa terra 

 O Brasil não surgiu com a invasão de 1500. Na verdade, nossas terras já eram 

habitadas a milhares de anos. Aqui existiam populações indígenas que viviam em 

agrupamentos. Esses povos tinham suas formas de conviver e produzir sua própria 

existência.  

Segundo pesquisas antropológicas, há sinais comprovados de existência de 

vida humana no território brasileiro de 50 mil anos atrás. Foram encontrados 

diversos instrumentos e vestígios de presença humana no estado do Piauí. 

Portanto, por ora, há fortes indícios de que a sociedade brasileira foi sendo 

formada e nosso território começou a ser habitado a 50 mil anos 

(STEDILE,2005, p. 20). 

 A partir da compreensão de que há mais de 50 mil anos já havia seres humanos 

habitando nosso território, queremos compreender como eles se relacionavam para com 

a terra, para sabermos como era a situação da questão agrária antes da invasão. 

 Pesquisas apontam que essas populações eram formadas por nativos. Grupos que 

viviam em um sistema de produção denominado Comunismo Primitivo, onde tudo era 

de todos. Não existiam apropriações particulares de nenhum bem da natureza. Não 

existia ainda a propriedade privada da terra. 

 Esses grupos trabalhavam de forma coletiva, com o intuito de produzir sua 

própria existência. Tudo que eles precisavam era retirados da natureza. Havia uma 

relação harmônica entre homem e natureza, uma vez que os homens viviam 

exclusivamente do que a natureza lhes oferecia.   

Para efeito do estudo da questão agrária neste período, sabe-se que esses povos 

viviam no modo de produção comunismo primitivo. (...) Não havia entre eles 

qualquer sentido ou conceito de propriedade dos bens da natureza. Todos os 

bens da natureza existentes no território- terra, águas, rios, fauna, flora- eram, 

todos, de posse e de uso coletivo e eram utilizados com a única finalidade de 
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atender as necessidades de sobrevivência social do grupo (STEDILLE, 2005, p. 
20-21). 

 Nesta forma de organização chamada de comunismo primitivo, não existia 

exploração do homem pelo o próprio homem. A terra era vista como um bem da 

natureza, de uso coletivo e não como um bem material, particular. A terra não tinha 

valor material. 

 Esses grupos organizados em aldeias se alimentavam basicamente de caças, 

frutos e raízes. Quando passavam certo período e na natureza já não tinha tanta fartura, 

para a manutenção da comunidade, essas aldeias se mudavam de uma região para outra,  

em busca de melhores condições de vida para os nativos.   

Cerca de 10 mil anos atrás, vivíamos da caça, da pesca e da coleta de frutos 

silvestres e raízes, em grupos, mudando pra lá pra cá, sempre que a natureza 

não dava mais o suficiente para a sobrevivência de todos (...). Durante dezenas 

de milhares de anos vivíamos em comunidades. Ninguém era dono de nada, 

tudo era de todos. Por isso também ninguém era mais rico ou mais pobre que 

outro...(MORISSAWA, 2001, p.08). 

 No comunismo primitivo, não havia a apropriação de nenhum bem. Tudo era 

coletivizado. Não existia ninguém que fosse proprietário de nada. A comunidade 

produzia apenas o necessário para sua sobrevivência. Não se produziam excedentes. 

Não havia necessidade e as aldeias não dispunham de técnicas que lhes permitissem 

esse aumento na produção.   

2.3 - Invasão e massacre dos nativos 

Não houve descoberta em 1500, uma vez que as terras brasileiras já eram 

ocupadas por populações indígenas. Eles desenvolviam a produção de forma coletiva. 

Neste sistema, ninguém era proprietário de nada: “(...) quando os colonizadores 

europeus invadiram nosso território, estima-se que havia mais de 300 grupos tribais 

ocupando nosso território para sua sobrevivência, no total de aproximadamente 5 

milhões de pessoas” ( STEDILLE,2005, p.21). 

 É notório que a população brasileira era considerada numerosa para aquela 

época. Essas pessoas viviam organizadas em tribos. Eles viviam de forma independente, 

produziam sua auto-sustentação de forma harmoniosa, sem precisar de Estado, governo, 

etc.. 
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A invasão portuguesa nas terras brasileiras, trouxe consequências para nosso 

país até os dias atuais. Antes da invasão, o que predominava era a coletividade. A partir 

da intervenção portuguesa, a individualidade passou a ser mais importante. Dentre os 

objetivos dos invasores, estava à acumulação, o lucro. Os invasores não respeitaram os 

nativos, e interviram de forma brutal contra aqueles que viviam no sistema primitivo.       

Com a invasão dos europeus, a organização da produção e a apropriação dos 

bens da natureza aqui existentes estiveram sob a égide das leis do capitalismo 

mercantil que caracterizava o período histórico já dominante na Europa. Tudo 

era transformado em mercadoria. Todas as atividades produtivas e extrativas 

visam lucro. E tudo era enviado a metrópole europeia, como forma de 

realização e de acumulação do capital (STEDILLE,2005, p.22). 

 

Tudo que aconteceu no território brasileiro em 1500 está vinculado a uma 

conjuntura internacional. Como bem nos disse (STEDILE, 2005, p.22). A forma de 

organização implantada pelos Europeus está vinculada ao sistema capitalista, onde tudo 

se transforma em mercadoria, inclusive a força de trabalho e os próprios serem 

humanos. 

O mais grave é que os lucros obtidos a partir dos bens naturais extraídos das 

terras brasileiras eram para beneficiar os interesses capitalistas. Por isso, tudo era 

exportado, para satisfazer as vontades dos portugueses.     

A invasão tem relação direta com a forma na qual se organizou a questão da 

terra no Brasil. Se antes ninguém era dono de nada, todos os bens da natureza eram de 

todos. A partir da intervenção dos portugueses, a terra e outros bens naturais passaram a 

serem usados e explorados com fins lucrativos e de interesses particulares. 

A invasão marcou o início da luta pela terra em nosso país. Uma vez que os 

povos indígenas não aceitaram ser escravizados pelos Europeus, ocorreu resistência por 

parte dos nativos, na defesa da liberdade e da terra.   

Podemos dizer que a luta pela terra no Brasil nasceu naquele mesmo instante 

em que os portugueses perceberam que estavam em uma terra sem cercas, onde 

encontravam tudo muito disponível. Os habitantes do local, então, diante de 

armas e intenções nunca imaginadas, teriam muito que lutar contra esse 

verdadeiro caso de invasão (MORISSAWA,2001, p.57). 

 Como estamos falando da questão agrária, um dos aspectos fundamentais é a 

questão da luta pela terra. Luta essa que iniciou em 1500,  a mesma é presente em nosso 
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meio até hoje. Como os nativos não precisavam cercar terra, porque não existia disputa, 

naquele momento a terra era de todos.  Os portugueses tomaram as terras e as riquezas 

dos nativos, utilizado algumas táticas: “(...) dominação; cooptação e repressão. E assim 

conseguiram dominar todo o território e submeter os povos que aqui viviam, a seu modo 

de produção, ás suas leis e á sua cultura” (STEDILE, 2005, p.21). 

 Na verdade, essa mesma forma de dominação das classes subalternas ainda está 

presente nos dias atuais. A classe hegemônica, dominante, tenta cooptar as organizações 

que lutam por seus direitos e que contrariam os interesses dos poderosos. Vamos ver 

isso, quando tratarmos do surgimento do MST no próximo capítulo. Quando não se 

consegue dominar por via da cooptação, das ideias dominantes, entra em cena a 

repressão, a força física. 

 O que o governador do Estado do Ceará tentou exercer em 1997, na Secretária 

de Desenvolvimento Rural em Fortaleza, contra os trabalhadores Sem Terra que 

ocuparam o prédio, faz parte dessa táctica adotada pelos invasores que chegaram aqui, 

em 1500. Mas trataremos disso em outro capítulo. 

 Os invasores dominaram os indígenas e passaram a utilizar o trabalho escravo 

como forma de forçar os cativos a produzirem bens para enriquecer uma minoria 

estrangeira. “(...) Os índios tinha um modo de vida muito particular. Não precisavam 

dos brancos para viver. Só mesmo forçados eles iriam trabalhar para aqueles estranhos. 

E foi o que aconteceu. Pelos menos, pelos cem anos eles foram 

escravizados”(MORISSAWA, 2001, p.59). 

         No primeiro momento, foram usados os nativos como escravos; mas como essas 

populações não tinham esse hábito de trabalhar no pesado, isso porque não 

necessitavam, eles produziam apenas para sua sobrevivência. Viviam basicamente da 

caça e da pesca, de forma harmônica com a natureza.  Vários índios se revoltavam 

contra a escravidão cometida pelos estrangeiros. “Quando não estavam abrigados em 

missões, os índios preferiam lutar até a morte a entregar-se à escravização” 

(MORISSAWA, 2001, p.59). Os exemplos mais conhecidos são dos Tamoios e a guerra 

dos bárbaros. 

 Os Tamoios se uniram a outras aldeias e, por volta de 1562, juntaram-se com os 

franceses que estavam lutando contra Portugal. Mas a organização de enfrentamento 
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mais prolongada no Brasil organizada pelos indígenas foi à guerra dos bárbaros. O 

enfrentamento aconteceu no Nordeste brasileiro e durou cerca de vinte anos, a partir de 

1682. O acontecimento foi organizado pelos cariris, que foram massacrados. 

(MORISSAWA, 2001, p.59).   

 Então o que aconteceu? Os europeus trouxeram os negros africanos para serem 

escravizados em terras brasileiras. Esses seres humanos eram comprados como animais 

na África e trazidos para cá para serem escravos nas fazendas. Criaram-se o comércio 

dos escravos e os negros eram vendidos como mercadorias. “O comércio de escravos 

africanos se tornou tão vantajoso que os traficantes ficavam mais ricos que os próprios 

latifundiários a que serviam. E, além dessa atividade, puderam passar a atuar como 

agiotas, emprestando dinheiro aos fazendeiros da colônia” (MORISSAWA, 2001, p.61).   

 

O trafico de escravos passou a ser um negócio, onde alguns tiravam proveito e 

lucravam com a venda de seres humanos. O trabalho escravo era fundamental para 

manutenção do modelo implantado pelos invasores.  

“Como em quase todas as colônias europeias espalhadas pelo mundo, 

predominou no Brasil, até quase o final do século XIX, um sistema agrícola chamada 

plantation, uma combinação de latifúndio e monocultura voltada a atender ao mercado 

externo” (MORISSAWA, 2001, p.61). Esse sistema agrícola implantado em nosso 

território tem influência na estrutura fundiária estabelecida até os dias atuais.  

A monocultura que era utilizada pelos invasores, como a produção de cana de 

açúcar, cacau, gado, café e tabaco. Hoje ainda são adotados os mesmos métodos da 

monocultura, como a produção de soja, o eucalipto, a fruticultura para exportação, 

dentre outras. 

O latifúndio ainda está muito presente em nosso meio. Quando Portugal invadiu 

nossas terras, estabeleceu como estrutura fundiária o latifúndio. A terra que era de 

todos, onde não havia especulação, agora passa a ser dividida e entregue a portugueses, 

para que as explorassem com fins lucrativos. 

 Esse sistema de divisão das terras entre nobres era chamado de Capitanias 

hereditárias. “Capitanias hereditárias eram 15 faixas de terras que variavam de 150 a 
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600 km de largura, estendendo-se do litoral ao interior até a linha imaginária de 

Tordesilhas”.(MORISSAWA, 2001,p.58). 

 A terra ainda não era propriedade particular de um indivíduo, uma vez que a 

terra ainda continuava sendo de propriedade da coroa de Portugal. O nobre que recebia 

a capitania não podia vender a terra, mas poderia doar partes destas para familiares e 

amigos, em um sistema chamado Sesmaria.    

O Brasil foi logo dividido em fatias bem gordas, chamadas de capitanias 

hereditárias, e cada uma delas foi entregue como concessão a nobres 

portugueses, os donatários, com a condição de que explorassem e pagassem 

impostos á coroa... as terras do nosso país não foram dadas a esses nobres. Elas 

continuaram pertencendo á coroa portuguesa até 1822 e depois no império 

brasileiro até 1850. (MORISSAWA, 2001, p.57). 

 O latifúndio que termos hoje é herança deixada pelos invasores. Como os negros 

estavam se revoltando, fugindo e formando os quilombos, comunidades livres.  E com o 

fim do tráfico de negro, o escravismo era algo insustentável no Brasil. Então, o que 

fazer para que os negros não se revoltassem ainda mais, conta a opressão e rompessem a 

ordem ora estabelecida? A saída não foi tão complicada, os dominadores da época 

decidiram decretar a abolição da escravidão em nosso território. Em 1888, é assinada a 

Lei Áurea que é considerada a lei que determina o fim da escravatura no Brasil. “Fomos 

o último a abolir a escravidão (1888)” (STEDILE, 2005.p.12). 

Na verdade, a “libertação dos escravos” não ocorreu por interesses dos opressores, mas 

sim, por consequência das lutas organizadas pelos oprimidos. A Lei Áurea não é fruto 

de uma vontade própria da princesa Izabel, mas sim, da pressão social para o fim da 

escravidão. 

 É importante que levassem em consideração que há também interesses 

econômicos em jogo. Para que o desenvolvimento da produção venha acontecer e os 

poderosos poderem obter lucros, era necessário manter os trabalhadores submissos ao 

patrão, por isso teria que ser evitada uma revolução dos trabalhadores organizados em 

quilombos, uma das saídas foi o fim do trabalho escravo forçado. Agora teria um 

trabalho escravo mais brando, sem corrente de ferro. 

 Os negros organizaram vários quilombos como forma de resistência, porém o 

mais importante deles foi Palmares. Essa comunidade livre não era formada apenas por 

negros, existiam também outros povos oprimidos. 
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Uma das formas de resistência dos negros contra o cativeiro, os quilombos 
refugiavam não só escravos foragidos, como também índios, pobres e 

prostitutas. Considerado o maior do Brasil, palmares foi na verdade uma 

junção de quilombos e chegou a reunir perto de 20 mil habitantes. Calcula-se 

que tinha se formado em 1629, localizado-se numa serra situada entre 

Pernambuco e Alagoas, e era governado por um rei e Por um conselho formado 

pelos chefes dos quilombos (MORISSAWA, 2001, p.65). 

 

 O escravismo foi algo tão forte que traz consequências até hoje. Nosso país tem 

um índice de pobreza e analfabetismo muito alto. Os mais pobres são os negros. A Lei 

Áurea não acabou a escravidão, mas, sim, abafou as lutas e revoltas existentes na época. 

A lei não resolveu o problema da escravidão. Os escravos continuaram sem terra, sem 

trabalho, sem riqueza, sem moradia, sem escola, sem direito à saúde, sem alimentos. 

Continuaram pobres, miseráveis e sem nada. 

 Os escravos se tornaram homens livres, livres apenas das correntes de ferro que 

lhes aprisionavam, livres dos malfeitores que lhes levam para o tronco, onde lhes batiam 

como bichos. Mas os ex- cativos tornaram-se escravos do sistema, sendo acorrentados 

de outra forma. Como os negros sabiam apenas trabalhar, tiveram que vender sua força 

de trabalho para poder sobreviver. Os negros passaram a serem homens “livres, 

escravos” nas cidades e em fazendas.  

É importante que lembrarmos de que os negros e mulatos descendentes desses 

escravos são, hoje, a maioria dos pobres do país. Vamos ver que, quando foi 

assinado a lei Áurea, em 1888, eles formavam uma imensa massa de 

despossuídos, entre  os quais a maioria só sabia trabalhar na terra, mas não 

tinha um metro quadrado de chão para plantar e sobreviver” (MORISSAWA, 

2001, pp. 61-62) 

2.4- A lei de terras de 1850 e o batismo do latifúndio no Brasil 

Como havia diversas revoltas, e o fim do escravismo era algo inevitável. Em 

1850, o poder estabelecido da época legalizou a propriedade privada da terra. Antes 

desse ano, a terra não era propriedade particular. Não poderia ser vendida. Ela pertencia 

à Coroa, mas a Lei de terra estabeleceu o nascimento do latifúndio da terra que é 

presente até os dias atuais. “A Lei nº 601, de 1850, foi então o batismo do latifúndio no 

Brasil. Ela regulamentou e consolidou o modelo da grande propriedade rural, que é a 

base legal, até os dias atuais, para a estrutura injusta da propriedade da terra no 

Brasil”(STEDILLE,2005, p. 25). Podemos afirmar que o latifúndio que temos hoje é 

uma herança deixada pelos invasores. 
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 No comunismo primitivo, as terras e todos os bens da Natureza eram coletivos, 

de todos. Após a invasão, a terra e os bens passaram a ser da Coroa. A terra foi dividida 

em Capitanias Hereditárias, e em Sesmarias, mas a mesma não poderia ser negociada, 

comprada ou vendida. Os donatários e os sesmeiros tinham a concessão de uso da terra, 

mas ela pertencia à Coroa. Agora com a Lei de terras de nº 601, de 1850, a terra passa a 

ser transformada em mercadoria e podia ser vendida, (...) “Portanto a Lei de Terras 

significou o casamento do capital com a propriedade da terra. Com isso a terra foi 

transformada em uma mercadoria à qual somente os ricos podiam ter acesso.” 

(MORISSAWA, 2001, p.71). 

É importante que compreendessem que, mesmo a terra sendo agora mercadoria, 

nem todos podia ter acesso a esse bem tão primordial para a manutenção da vida. Mas 

porque não?  

Uma segunda característica estabelecida que qualquer cidadão brasileiro 

poderia se transformar em proprietário privado de terra. Poderia transformar 

sua concessão de uso em propriedade privada, com direito à venda e compra. 
Mas, para isso, deveria comprar, portanto, pagar determinado valor à coroa.(...) 

essa característica visava, sobretudo, impedir que os futuros  ex- trabalhadores 

escravizados, ao serem libertos, pudessem se transformar em camponês, em 

pequenos proprietários de terra, pois, não possuindo nenhum bem, não teriam, 

portanto, recursos para comprar, pagar pelas terras à coroa. E assim 

continuariam à mercê dos fazendeiros, como assalariados”  (STEDILE,2005, p. 

25). 

 

 A Lei Áurea que significou o fim da escravidão foi assinada em 1888. A lei de 

terras é de 1850, ou seja, 38 anos antes. Já havia uma previsão do fim da escravatura. 

Para isso era preciso se prevenir, os cativos não poderiam ser donos de terras. Onde já 

se viu um negro escravo agora ser proprietário? Para ter terras, precisava comprar, pagar 

certo valor em dinheiro para a Coroa. Quem tinha dinheiro para comprar terra na época? 

Será que os escravos tinham?  

 A normatização da propriedade privada da terra por meio de uma lei contribuiu 

para que os pobres continuassem sem terra, sem liberdade e sendo cativos dos 

proprietários de terras.  

 A lei de 1850 tem influencia direta na formação do latifúndio brasileiro,  por 

que, ainda nos dias atuais para ter acesso à terra é necessário comprar, pagar por esse 

bem que antes era de todos. A forma na qual a propriedade da terra foi estabelecida em 
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nosso país tem contribuído para com o nosso retrocesso e para com o desenvolvimento 

de problemas sociais gravíssimos na atualidade como fome, miséria, desigualdade 

social, desemprego dentre outros; além de proporcionar concentração de terra e 

riquezas.  

 Com a possibilidade do fim do trabalho escravo legalizado no Brasil, era preciso 

continuar a produção. A solução encontrada foi trazer camponeses pobres da Europa 

para substituir a mão de obra escrava. Esses trabalhadores já tinham práticas na 

produção agrícola, o que facilitaria o desenvolvimento da produção. “(...) Mas foi 

somente em 1847 que houve a primeira grande leva de imigrantes. Alemães, Italianos 

etc., agricultores pobres atraídos para o Brasil por promessas de terras passaram a 

ocupar áreas ainda não utilizadas, nas regiões Sul e Sudeste”. (MORISSAWA, 2001, 

p.69). 

 Morissawa (2001) nos ajuda a compreender como eram as condições de trabalho 

dos imigrantes. É sabido de que essa questão passou por mudanças após a lei de Terras 

de 1850, vejamos:  

Inicialmente, os imigrantes receberam terras gratuitas, semente, animais, ajuda 

para o estabelecimento, após a lei de terras de 1850-, aquisição da terra e os 

benefícios iniciais passaram a ser financiados. A Lei de terras constitui resposta 

das classes proprietárias do Brasil à ameaça de futura falta de mão de obra 

escravizada devido à interrupção do tráfico transatlântico de trabalhadores 

naquele ano (STEDILE, 2005, p.257). 

São esses camponeses que contribuíram para a formação do campesinato 

brasileiro, inclusive na formação de movimentos camponeses, entre esses o MST que 

iremos mencionar em outro capítulo. 

A organização da estrutura fundiária no Brasil levou a formação de categorias 

distintas, entre elas, proprietários, latifundiários de terras e os camponeses, pobres sem 

terra. 

A formação do latifúndio se deu a partir da lei de terras 1850 que legalizou a 

propriedade privada da terra. Já o campesinato surgiu a partir dos camponeses 

imigrantes trazidos para o Brasil e também da mistura de raças.   

O surgimento do campesinato se deu em duas vertentes. A primeira, já 

mencionada, trouxe quase dois milhões de camponeses pobres da Europa, para 

habitar e trabalhar na agricultura nas regiões Sudeste e Sul, do estado do 

Espírito Santo para o Sul. A segunda vertente de formação do campesinato 
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brasileiro teve origem nas populações mestiças que foram se formando ao 
longo dos 400 anos de colonização, com a miscigenação entre brancos e 

negros, negros e índios, índios e brancos, e seus descendentes. Essa população, 

em geral, não se submetia ao trabalho escravo e, ao mesmo tempo, não era 

capitalista, eram trabalhadores pobres, nascidos aqui, impedidos pela Lei de 

Terras de 1850 de se transformar em pequenos proprietários, essa população 

passou a migrar para o interior do país, pois, nas regiões litorâneas, as melhores 

terras já estavam ocupadas pelas fazendas que se dedicavam a exportação            

(STEDILLE,2005, p. 28-29).  

 

2.5 - Organização em torno da questão da terra no Brasil 

A forma como foi organizada a estrutura agrária brasileira suscitou a 

organização de lutas em torno da questão da terra. Essa organização, em um primeiro 

momento, em um caráter muito particular, localizado. Em outro momento, já com um 

caráter mais de classe, ou seja, ultrapassando a barreira da luta localizada, particular de 

um determinado grupo e assumindo a organização da luta em caráter nacional.    

Essas lutas localizadas tiveram sua parcela de contribuição na consolidação da 

luta pela terra em nosso país. Foram várias as revoltas registradas dos oprimidos contra 

os opressores, mas aqui vamos mencionar apenas algumas que influenciaram na 

organização do movimento camponês nos dias de hoje. 

Canudos, Por exemplo, era uma comunidade localizada no Estado da Bahia, 

onde os trabalhadores viviam de forma harmônica, produziam sua existência sem 

precisar de Governo e nem de leis do Estado. O arraial era uma comunidade livre que 

chegou a ser habitada por dez mil pessoas. 

Após a formação da comunidade, Canudos foi nomeado como Belo Monte era  

comunidade formada por trabalhadores rurais e ex- cativos e os habitantes que ali 

viviam tinham direito à terra, à agricultura e desenvolviam o trabalho cooperado. 

Canudos teve inicio no final do século XIX, e foi derrotado pelo exército brasileiro num 

verdadeiro massacre, entre 1896 e 1897, deixando apenas 400 pessoas vivas. A 

organização teve como líder o religioso Antônio Conselheiro, que foi assassinado  com 

os demais companheiros do arraial ( MORISSAWA, 2001, pp. 86-67). 

Aqui fica claro que o poder da época não admitia nem uma forma de 

organização paralela. Por isso, massacraram Canudos com o objetivo de impedir a 

organização dos pobres. 
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Contestado surgiu no inicio do século XX. A organização aconteceu em uma 

área de conflito disputada pelos estados do Paraná e Santa Catarina. O governo deu uma 

grande parcela de terras para uma empresa  estadunidense, num local onde iria ser 

construída uma ferrovia.  As terras começaram a ser exploradas por empresas que 

trabalhavam com exploração de madeira para a comercialização. 

Na região, havia muitos trabalhadores que foram expropriados, sendo que  após 

a construção da ferrovia, 68 mil trabalhadores ficaram sem emprego. Em torno dessa 

insatisfação popular se organizou um movimento camponês, liderado pelo Monge José 

Maria.  

Em 1915, lideres lançaram um manifesto monarquista e declararem a guerra 

santa contra os coronéis, as companhias de terras e as autoridades  

governamentais . Acusaram o governo de assassinar trabalhadores e entregar as 

terras aos estrangeiros. Atacaram fazendas e cidades e controlaram partes da 

ferrovia. A luta prolongou-se até dezembro, quando um contingente de 7 mil 

soldados do exército, mil policiais e 300 jagunços iniciaram os ataques contra 

uma população rebelada de 20 mil pessoas. Desta sobram 3 mil ao final dos 
combates e até mesmo aviões foram utilizados para localizar os redutos 

rebeldes. Essa foi a primeira vez que se utilizou a aviação no país para fins 

militares (MORISSAWA, 2001, pp.87-88). 

 Mais uma vez, fica evidente que os poderosos não deixam os trabalhadores se 

organizarem. E, ainda mais, utilizam-se das forças repressivas nacionais, para 

desmobilizar a luta dos oprimidos. Na intervenção feita pelo exercito  em Contestado, é 

possível percebermos uma unificação de forças contra os trabalhadores, forças públicas, 

no caso, exército e polícia militar e forças particulares dos fazendeiros, empresas  de  

jagunços.  

 A tática aqui adotada para derrotar Contestado foi a intervenção aérea. Pela 

primeira vez em nosso território é usado o avião para ações militares. A operação 

realizada pelo exército foi uma verdadeira ação de guerra.  Essa união das forças 

nacionais, do poder político estabelecido, dos latifúndios e das empresas que exploram a 

terra com fins especulativos ainda é uma realidade nos dias atuais. 

Na luta dos posseiros da rodovia Rio-Bahia, os fazendeiros chegaram se 

colocando como verdadeiros donos das terras, ora ocupadas pelos posseiros. Colocaram 

os trabalhadores para produzir pasto para a manutenção da pecuária. Os camponeses 

poderiam produzir apenas para sua subsistência. Em seguida, os supostos donos 

expulsavam os lavradores. 
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Os trabalhadores cansados de tanto sofrer, juntaram-se e formaram uma 

organização que pudessem lhes representar. A organização conseguiu obter centenas de 

associados. Com essa organização se intensificaram os conflitos entre posseiros e 

fazendeiros. Os trabalhadores passaram a revindicar do governo a desapropriação de 

terras que estava invadida pelos fazendeiros. Infelizmente, a desapropriação não 

ocorreu, por conta do golpe militar de 1964. ( MORISSAWA, 2001, p.88). 

 No ano de 1948, as terras do norte de Goiás foram bastante valorizadas por conta 

da implantação de projetos governamentais. Diversos agricultores ocuparam terras 

devolutas naquela região. Os trabalhadores vieram dos estados do Maranhão e Piauí. Os 

fazendeiros formaram uma aliança, entre um juiz, um dono de um cartório e fazendeiros 

e começaram a grilar terras na região. Assim os grileiros passaram a expulsar os 

posseiros de suas terras. 

 Os camponeses organizaram uma associação que se chamou Associação dos 

Lavradores de Formosa e Trombas, na década de 1950. Após um acordo firmado pelo 

Partido Comunista Brasileiro (PCB), o governo retirou as tropas do local; e, por outro 

lado o PCB apoiaria a candidatura do governador e, posteriormente, de seu sucessor. 

Então, Formosa e Tromba se transformou em um território livre. (MORISSAWA, 2001, 

p, 69). 

 É perceptível a influência dos governos e do poder político na questão da terra 

no Brasil. Isso esta presente não apenas na situação de Formosos, mas em diversas 

situações de conflitos agrários. O poder político está, na maioria das vezes, aliado aos 

poderosos da terra, aos fazendeiros. Por que será isto? 

 Como vimos ainda na divisão da terra em capitanias hereditárias, o donatário 

tinha o poder de mandar em todos que habitavam naquele território. O poder era 

estabelecido pelo donatário. Hoje ainda é possível perceber isso. Os fazendeiros 

contribuem para manter o poder político, elegendo políticos defensores de sua categoria 

e, da mesma forma, o poder político contribui para manutenção da propriedade privada 

da terra, uma vez que aprovam leis que beneficiam diretamente os proprietários.   

A luta pela terra está presente em todo território nacional. É constante o 

enfrentamento entre trabalhadores rurais, jagunços e polícia, a mando de fazendeiros. 

Um dos motivos desse enfretamento é a grilagem de terras devolutas praticadas por 
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proprietários, que falsificam documentos, em muitos casos com a ajuda de cartórios. 

Com isso, invadem as terras já ocupadas por agricultores, tentam expulsar os 

camponeses a qualquer custo, na maioria das vezes utilizando a violência para atingir 

tais objetivos. E o lamentável, na maioria das vezes, o Estado, os governo, são 

coniventes e apoiam essas atrocidades, inclusive mandando a força  policial para 

efetivar a violência contra os que resistem. 

No Rio de Janeiro, não é diferente dos outros estados do país. Existe uma grande 

gama de trabalhadores sem terra que acabaram ocupando algumas terras devolutas. Os 

fazendeiros tentaram tomar essas terras dos agricultores e o confronto foi inevitável.  

No estado do Rio de Janeiro, a grilagem colocou os posseiros diversas vezes 

em lutas contra jagunços e policiais. Marchas até a Assembleia Legislativa, ao 

palácio do governador e ao palácio da justiça levaram á redução das ações de 

despejos. Mas os grileiros logo voltavam a persistir, provocando novos 

conflitos. (...) a Associação dos Lavradores Fluminenses, com apoio do PCB. 

Fizeram ocupações de terras em quase todo o estado, principalmente nos 

municípios de Iguaçu, Cachoeiras de Macacu e Duque de Caxias. Em Duque 
de Caxias, no inicio da década de 1950, após a sentença do Juiz determinando 

seu despejo, os trabalhadores fizeram acampamento na frente do palácio do 

governo e ao Palácio da Justiça levaram á redução das ações de despejos. Mas 

os grileiros logo voltaram a persistir, provocando novos conflitos. 

(MORISSAWA, 2001, p.91). 

 Há quem diga que as ocupações de terras é coisa do MST, mas, na verdade, fica 

evidente que outras organizações já faziam ocupações há mais de cinco décadas. Outro 

fator fundamental é a resistência dos camponeses, no sentido de não aceitar tal 

brutalidade à qual tenta lhes submeter. Em um período pré-ditadura militar, na década 

de 1960, uma organização conseguiu realizar marchas e ocupações de terras como 

forma de resistir à repressão e ao mesmo tempo, pressionar o governo para resolver o 

problema agrário do país. 

 Essas lutas foram localizadas, mas tiveram sua importância na forma de 

organização da questão da terra em nosso território. É importante lembrarmos que 

ocorreram outras lutas localizadas que não foram mencionadas aqui, mas que também 

tiveram sua importância. 

2.6 - Lutas organizadas no campo brasileiro  

 Esse é outro momento da luta pela terra no Brasil,Principalmente a partir da 

década de 1960 com a organização das ligas camponesas e outros movimentos, onde os 
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trabalhadores organizados no movimento camponês já se mobilizam com dimensão de 

classe social. A luta não é apenas localizada, com uma visão fechada, simplesmente 

visando o local. Essa dimensão de classe levou o camponês a romper as barreiras que 

lhes impediam de enxergar outras dimensões do enfrentamento dos trabalhadores contra 

os opressores. Dimensões essas de que a luta ultrapassa a simples organização local. Ela 

deve estar em um plano maior, de tal forma que nos leve a compreender que os 

problemas, as contradições e as saídas para a questão agrária em nosso território têm 

que ser encaradas como um problema nacional e não simplesmente localizado. Por isso, 

a organização dos trabalhadores com um caráter de classe leva-os a terem uma visão de 

organização e luta em uma perspectiva nacional, ou até mesmo internacional.  

 Mas, antes de falarmos dessas organizações camponesas, é importante 

discutirmos a questão da classe social.  

Objetivamente em si, uma classe eleva-se subjetivamente a classe para si 

quando assume a consciência de seus interesses, em forma mais ou menos 

plena. Quando toma tendencialmente consciência de sua existência como grupo 

social singular, com interesse, objetivos, projetos etc. Comuns. (STEDILE, 

2005, p.222).  

 Então, o movimento para ser considerado uma organização com caráter de  

classe social, seus membros precisam ter adquirido uma consciência de classe, tendo 

clareza de sua própria existência como classe e também de seus objetivos.  

No período de 1954 a 1964, surgiram três grandes organizações camponesas 

que lutavam pela reforma agrária: a (União de lavradores e trabalhadores 

Agrícolas do Brasil as Ligas Camponesas e o Master (Movimento dos 

Agricultores Sem Terra) (MORISSAWA, 2001, p.92). 

As ligas camponesas eram uma organização que nasceu no estado de 

Pernambuco, no início dos anos 50. Esse movimento, formado por camponeses, tinha 

como um de seus objetivos a implantação de uma reforma agrária radical. A 

organização  que passou a se reunir e organizar os trabalhadores, ficou conhecida como 

Ligas Camponesas da Galiléia. Não demorou muito e já havia a organização da Liga em 

diversos municípios de Pernambuco e em outros estados. 

Em 1962 vários encontros e congressos foram realizados reunindo 

representantes das diversas ligas. A essa altura, a consciência camponesa 

estava formada no sentido da luta em torno de uma reforma agrária radical. Os 

camponeses resistiam na terra e chegavam a realizar ocupações de terras. Eles 

tinham por lema “reforma agrária na lei ou na marra”(...) durante a ditadura 

militar de 1964, Julião e diversos outros lideres foram presos e condenados. 

Sua culpa: desejar a justiça social. O Movimento então ficou sem comando e se 

dispersou (MORISSAWA, 2001, p. 93-94). 
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 As Ligas eram uma organização de caráter de classe revolucionária. Não é 

qualquer organização que às vésperas de uma ditadura militar, tem a coragem de 

defender uma reforma agrária radical e ainda mais, na lei ou na marra. A partir dessa 

afirmação podemos dizer que, para a Liga, a reforma agrária era algo mais de que 

necessária. Ela precisava ser feita a qualquer custo, ou pela lei do Estado, ou pela 

mobilização popular. As ocupações de terra eram uma forma de pressão, porém a 

estrutura de poder vigente utiliza suas forças contra os mais pobres e foi assim que 

enfraqueceu a organização dos camponeses nas Ligas. 

 A organização das Ligas ultrapassou a organização dos trabalhadores numa 

dimensão localizada. A defesa de uma reforma agrária demonstrava a maturidade do 

movimento e fica claro sua visão e atuação como representante de uma classe social.   

 O Sindicato rural teve e ainda tem um papel fundamental na organização dos 

trabalhadores rurais, no sentido de mobilizar os agricultores para lutarem por seus 

direitos, principalmente o direito ao livre acesso à terra. No Brasil, os Sindicatos foram 

legalizados no inicio da década de 60. Neste período, a igreja Católica e a ULTAB tinha 

forte influência na organização sindical. Existiam muitos sindicatos de trabalhadores 

rurais organizados, principalmente no Nordeste. 

 O sindicalismo rural se transformou num grande movimento com dimensão 

nacional. Em 63, os sindicatos se fortaleceram e se uniram em uma Confederação 

Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, a CONTAG. Uma de suas pautas de luta 

era a reforma agrária. Isso fica evidente na proposta de reforma agrária aprovada em seu 

primeiro congresso.  

Foi em 1962, no governo de Jango, que se deu a regularização da 
sindicalização rural. (...) A primeira conversão Brasileira de sindicatos de 

trabalhadores rurais foi realizada em Natal, em julho do ano seguinte, com a 

participação de sindicatos ligados a Igreja Católica, dos quais a grande maioria 

era do Nordeste. Nessa conversão foi proposta a fundação de uma 

confederação sindical. A ULTAB reunia a maior parte das federações e acabou 

atrapalhando os Trâmites dos católicos. No final daquele ano, foi feito um 

acordo entre as duas instituições e formou-se uma lista única, com candidatos 

de ambas. Assim surgiu a CONTAG (Confederação dos trabalhadores na 

Agricultura), em Dezembro de 1963 (MORISSAWA, 2001, p.94). 

 Hoje, o sindicato rural está presente em todos estados do Brasil. Além da 

Confederação Nacional, os sindicatos se organizam em uma Federação Estadual, 

formada em cada estado. A grande maioria dos sindicatos também é filiada a Central 
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Única dos Trabalhadores CUT. Aqui fica clara a organização do movimento sindical 

como uma organização de classe, com atuação Nacional. 

A União dos Lavradores trabalhadores Agrícolas do Brasil- ULTAB foi uma 

organização dos camponeses, formada pelo PCB. Essa organização tinha atuação em 

caráter Nacional. A ULTAB, além de agregar as associações de trabalhadores rurais, 

buscava também construir a possibilidade de uma unificação do movimento camponês, 

com o movimento operário. Deixando claro que a luta dos trabalhadores precisa ser 

unificada. Para isso, é necessária a unidade de classe, ultrapassando assim a luta voltada 

apenas para as categorias.  

Criada pelo PCB, em 1954, a Ultab (união dos lavradores e Trabalhadores 

Agrícolas) tinha por finalidade coordenar as associações camponesas e criar as 

condições para uma aliança política entre os operários e os trabalhadores rurais. 

Em geral seus lideres eram camponeses, mas havia uns poucos indicados pelo 

PCB.Essa organização foi criada aos poucos em todos os estados, com exceção 

do Rio Grande do Sul... ( MORISSAWA, 2001, p.94). 

 O Movimento dos agricultores sem terra, MASTER, é fruto da organização dos 

posseiros no estado do Rio Grande do Sul. A organização trabalhava diretamente com 

os sem terra, na perspectiva de organizá-los para encontrar formas de conquistar terras, 

para trabalhar e produzir sua existência. 

 O MASTER tinha atuação em todo estado do Rio Grande. A organização 

construiu uma definição concreta de quem era considerado sem terra, isso no intuito de  

para facilitar a sua interversão como movimento social. O MASTER contribuiu para 

fortalecer a luta pela terra no Rio Grande do Sul, uma vez que tinha como linha de ação 

a ocupação de terras improdutivas e devolutas. 

O Master (Movimento dos agricultores sem terra) surgiu no final da década de 

1950, no rio Grande do Sul, a partir de 300 famílias de posseiros no município 

de encruzilhada do sul. (...) Pra o movimento, eram considerados agricultores 
sem terras o assalariado rural, o parceiro, o peão e também os pequenos 

proprietários e seus filhos. Em 1962, o Master iniciou os acampamentos, uma 

forma particular de organizar suas ações... A luta dos integrantes do Master era 

para entrar na terra. (...) (MORISSAWA, 2001, p.94). 

 O MASTER desenvolveu uma estratégia fundamental para a organização da luta 

pela terra nos dias de hoje: a ocupação de terras como forma de pressionar o governo 

para resolver o problema agrário. A ocupação significa romper a estrutura fundiária ora 

estabelecida e criar uma nova dinâmica, onde os sem terra passam a ter direito e acesso 

à terra. 
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 O sem terra não é apenas o agricultor que não tem terra, ou seja, não tem o 

titulo, mas o movimento caracteriza os assalariados rurais, parceiros, peões e os 

pequenos agricultores todos como sem terra. Essa definição é praticamente a mesma 

adotada hoje pelo MST.  

 O MASTER contribuiu para conscientização dos trabalhadores rurais gaúchos. 

Essa conscientização foi essencial para o surgimento do MST. Não é por acaso que o 

MST nasceu no Rio Grande do Sul.  

 Esses movimentos mencionados não foram totalmente derrotados. Eles hoje 

estão presentes nas marchas do MST, MAB, VIA CAMPESINA, dentre outros. 

Sabemos que essas organizações tiveram e têm papel fundamental na organização dos 

trabalhadores rurais de nosso país. Essas organizações, em sua grande maioria, tinham e 

têm um programa cujo objetivo é a concretização da reforma agrária no território 

brasileiro. 

2.7 – Estrutura fundiária do Brasil 

 A forma como foi organizado o nosso país, principalmente após a invasão dos 

portugueses, transformou-nos num dos países com o maior índice de concentração de 

terras do mundo. Essa concentração tem ocasionado diversos problemas sociais e é 

também o principal motivo para o conflito no meio rural.  

 A nossa estrutura é baseada no latifúndio. Isso fica evidente na apropriação de 

nossas terras pelos portugueses, na divisão da terra em capitanias hereditárias e 

sesmarias, na lei de terras de 1850, dentre outros.  

Em relação à propriedade da terra, a forma adotada pelos europeus foi a do 

monopólio da propriedade de todo o território pela Monarquia, pela coroa, 
assim, o fato de a propriedade de todo território ter sido exclusiva da Coroa, 

não havendo propriedade privada da terra, determina que a propriedade da terra 

não era capitalista. Porém, para implantar o modelo agroexportador e estimular 

os capitalistas a investirem seu capital na produção das mercadorias necessárias 

para exportação, a coroa optou pela “concessão de uso” com direito a herança 

(STEDILE, 2005, p.23). 

Temos clareza de que o problema da concentração de terra no Brasil só tem se 

agravado cada dia mais. Stedile (2005, p.68) nos faz compreender que esse ainda é um 

problema grave nos dias atuais, isso porque 51% de todos os  proprietários brasileiros 
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detém 3% da terra, por outro lado os outros 49% controlam 97% de todas as terras. O 

mais grave, dentre esses 1,6% são donos de 51% de todas as propriedades.     

Aqui podemos analisar a gravidade da concentração da terra. Apenas 1,6% de 

todas as propriedades concentrada em 51% do total da área de nosso território. 

Enquanto isso, a metade de todas as propriedades possui 3% do total das terras, 

compreendermos que a concentração de terras não significa apenas a concentração da 

terra em si, mas a concentração de renda, de riqueza, a geração de miséria, de pobreza e, 

ainda mais, a concentração de outros bens, dentre eles a água. Na verdade, esse 

monopólio da terra, onde uma pequena minoria detém o controle da questão agrária 

brasileira, leva ainda a outra concentração.  

A concentração monopolista não se milita, na agricultura, à terra. 

Todo o capital está concentrado... O transporte, a distribuição 

comercial e o financiamento da produção agrícola também estão 

monopolizados, especialmente nos cultivos para venda e exportação 

E, além disso, esses monopólios são predominantes estrangeiros. ( 

STEDILE, 2005,p.72). 

Como podemos ver esse monopólio, podemos dizer da cadeia produtiva que 

controla desde a terra à produção agrícola e  à comercialização. Essa atividade conta 

com a participação ativa dos monopólios estrangeiros, exatamente como no início da 

invasão portuguesa. 

Essa questão nos faz refletir sobre como deve ser as ações dos movimentos 

camponeses, uma vez que seus inimigos, ou seja, os inimigos de classe não estão 

localizados apenas em nosso país. Nesse caso, as ações dos camponeses como classe 

devem ultrapassar as barreiras territoriais, ou seja, a luta dos camponeses não pode ser 

mais localizada apenas em um país. É necessária a articulação dos camponeses entre 

países. Mas, na verdade, os camponeses já vêm se organizando nesta perspectiva. A  

formação da via campesina, organização de caráter internacional que unifica os 

movimentos camponeses da América Latina, África, Ásia e Caribe, é uma prova de que 

os trabalhadores já compreenderam que é necessário construir essa unidade.  

 É notória a multiplicação de trabalhadores rurais sem terra. Uma parcela dos 

trabalhadores que ficaram sem terra foram formar as favelas nas grandes cidades e 

outros se unificaram às fileiras dos movimentos camponeses e passaram a lutar por 

direito a acesso  à terra. 
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 O Brasil, além de ser o ultimo país a abolir o trabalho escravo. Ainda no ano de  

1995 era também um dos países com maior índice de concentração de terras no Mundo, 

dados do IBGE dão conta que: 

[...] A área ocupada por imóveis rurais no Brasil em 1995-1996 era de 353 

milhões de hectares e estava dividido em 4,8 milhões de propriedades. Desses 

4,8 milhões, 2,4 milhões tinham menos de 10 hectares, representavam 49% do 

total e ocupavam 2,2% da área. As propriedades com mais de 1 mil hectares 

eram 49 mil, representavam 1% do total e ocupavam 45% da área. O contraste 
entre as menores e as maiores propriedades e assombroso.   (MORISAWA, 

2001,115). 

 Essa problemática da terra no Brasil é tão grave que chamou a atenção inclusive 

de órgão internacional.  

 (...) O Brasil é segundo a FAO ( organização das Nações unidas para 

agricultura e alimentação) e o PNUD ( programa das Nações Unidas 

para o desenvolvimento), o segundo colocado no mundo em 

concentração de terra, ficando apenas atrás somente do Paraguai. 

Número que impressionam: pouco mais de 2 mil latifúndios ocupam 

56 milhões de hectares , tamanho que coresponde a duas vezes e meia 

o estado de São Paulo. Dessa área, grande parte é improdutiva, 

estando reservada á especulação imobiliária de seus proprietários e/ou 
grileiros” (MORISSAWA, 2001, p.115). 

O documento final da Comissão Mista de Inquérito (CPMI) da terra, que foi 

derrotado pela bancada ruralista no Congresso, em 2005, e, posteriormente, publicado 

de forma resumida, com o titulo Reforma Agrária pelo então relator cearense, João 

Alfredo Telles de Melo, Deputado Federal pelo PSOL.  leva-nos a refletir sobre diversas 

questões em relação à questão agrária em nosso país. Ele destaca que o “Brasil não 

conhece o Brasil”. O Ministro do Desenvolvimento Agrário, Miguel Rossetto, disse a 

Comissão Mista de Inquérito, que investigava os conflitos agrários (CPMI da terra) que: 

[...] Dos 850 milhões de hectares de que dispõe  o território Nacional, vamos 

encontrar 650 milhões de hectares identificadas formalmente em algum 

cadastro. Portanto estamos falando de algo em torno de 200 milhões de 

hectares neste pais que não guardam identificação com nenhuma instituição do 

Estado brasileiro. É evidente que um país como o nosso não tem o direito de 

entrar no século XXI ou de continuar no século XXI sem se assenhorear 

integralmente de seu território (TELLES, 2006, p.44). 

Como um país, com toda tecnologia disponível que temos nos dias atuais, não 

tem sequer a identificação de seu território? Onde estão esses 200 milhões de hectares? 

Como combater a grilagem, se não temos dimensão concreta de nossas terras? Enquanto 

isso, milhões de trabalhadores não têm terras para trabalhar e produzir alimentos, a fim 

de suprir suas necessidades e ainda alimentar as populações urbanas. 
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Das grandes propriedades rurais cadastradas no INCRA, uma grande parcela 

delas deveria ser desapropriada para fins de reforma Agrária, uma vez que uma margem 

grande dessas propriedades não cumpre  com os critérios de produtividade, ou seja, são 

terras improdutivas que não cumprem sua função social.  

(...) Dados do INCRA informam que 51,45 dos imóveis classificados como 

grandes propriedades são improdutivas. Isso significa que mais de 133 milhões 

hectares de terras não atendem as exigências mínimas de produtividade, 

podendo ser desapropriados para fins de reforma agrária (TELLES,2006,pp.43-

44)  

 E podemos acrescentar ainda como terras disponíveis para programa de reforma 

agrária as 4,2 milhões de hectares de terras públicas.  Ao mesmo tempo, temos uma 

gama grande de trabalhadores sem terra, clamando para que o governo brasileiro possa 

desapropriar terras para os agricultores. No ano de 2003, cerca de 171 mil 288 famílias 

viviam acampadas em todo território Nacional. Além disso, havia 839 mil 715 famílias 

cadastradas nos correios, todas na expectativa de serem beneficiados com  ações 

governamentais que lhes possibilitem o acesso à terra. 

2.8 - Propostas de reforma agrária no Brasil 

Em nosso país, já foram apresentados diversas propostas de reforma agrária: 

algumas de cunho populares, outras de cunho governamental e partidário. Mas, até hoje 

não temos uma política de reforma agrária implantada em nosso território. 

. Veiga nos diz que o que é reforma agrária: “A modificação da estrutura agrária 

de um país, ou região, com vista a uma distribuição mais equitativa da terra e renda 

agrícola é a definição mais usual de reforma agrária”(VEIGA,1986,p.07). 

 Uma reforma agrária necessariamente tem que desenvolver uma política de 

distribuição de terras. Para isso, é inevitável o confronto com os proprietários de terras, 

uma vez que uma pequena minoria de 1% dos imóveis rurais concentram 45% de todas 

as propriedades. Isso tem acirrado o confronto entre fazendeiros e camponeses.  

A reforma agrária, além de distribuir terras, deve distribuir também renda. A 

reforma agrária vai contribuir assim, para diminuir o desequilíbrio e a desigualdade 

social presentes em nosso território. 
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  O poder público por meio do estado, vem usando leis e forças, como o exército 

e policia militar, com fins muito claros, de beneficiar os proprietários e reprimir todas as 

organizações que se opuserem a essa forma de organização da propriedade brasileira. 

Isso ocorre desde o massacre de Palmares, Canudos, Contestado, Ligas Camponesas e 

até os dias de hoje, nas ações contra movimentos camponeses como o MST. 

No inicio dos anos 60, havia, no Brasil, uma grande mobilização social em torno 

da construção de uma reforma agrária. A classe camponesa estava em ascensão, a 

corelação de forças era favorável à realização do projeto, mas, logo em seguida, em 64, 

os militares assumiram o poder através de um golpe militar. A reforma agrária não 

encontrou espaço para sua efetivação. A correlação de forças não permitiu que ela 

ocorresse.  

A reforma agrária que tanto se fala não é algo novo. A primeira reforma agrária 

registrada na história aconteceu há vários séculos. “no século V da era cristã, há cerca 

de 1.500 anos, assistimos a primeira reforma agrária radical da História. O cenário foi a 

Pérsia, uma das mais notáveis civilizações da Antiguidade, em uma época de guerras, 

epidemias e secas devastadora” (MORISSAWA, 2001, p.19). 

Diversos países realizaram uma reforma agrária, principalmente os países 

socialistas, como Rússia, China e a mais recente Cuba, dentre outros. Então, a luta pela 

implantação de uma reforma agrária não é novidade, uma vez que, há anos esses 

enfrentamentos acontecem.  

No Brasil, foram várias as proposta apresentadas, entre elas uma proposta 

governamental, que é o Estatuto da terra e  duas propostas unificadas dos movimentos 

camponeses , uma definida em 62 e outra em 2003.  

2.9 - A questão da terra no Ceará 

A questão da terra no Estado do Ceará não é diferente do cenário nacional. O 

estado é marcado pela concentração de terras, grilagem, conflitos agrários e muita 

resistência dos oprimidos. 

Para começarmos analisar a real situação da terra no Estado, é importante 

elencarmos que, assim como em nível nacional, o Ceará não tem o controle por meio de 

registros de todo seu território. Telles (2006, p.386), Nos diz que: “Somente oito 
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milhões de hectares das terras cearenses têm cadastro, o que equivale a cerca de 60% do 

território cearense”. 

Se há uma porcentagem significativa de falta de registro dos imóveis rurais, fica 

difícil definir a real situação da concentração de terra em nosso Estado. Outro fator que 

podemos relacionar é a falta de controle e a grilagem de terras. Essa falta de controle 

sobre o acesso a terra contribui para com o aumento da grilagem de terras. Isso é uma 

realidade presente no Ceará, principalmente nas regiões litorâneas. Após a chegada do 

turismo, diversas empresas falsificaram documentos para poder ter terra e fazer seus 

investimentos. (A maioria dessas propriedades pertence à União). Essa prática 

criminosa atingiu diretamente as populações indígenas e comunidades tradicionais que 

vivem na zona costeira do Estado. Hoje é possível identificar conflitos em todos os 

municípios da Costa, envolvendo povos indígenas, quilombolas, comunidades de 

pescadores e assentamentos de reforma agrária. Telles (2006, p.381), nos diz que:  

Maceió, em Itapipoca, e Curral Velho, no município de Acaraú, são 

exemplos de conflitos em que o poderio econômico, por intermédio de 

empreendimentos turísticos ou de carcinicultura, por vez têm relações 

venais com o poder público, utilizando-se até de força policial para 

atender a seus interesses espúrios. (TELLES, 2006, p.381). 

No Ceará, há uma porção de terras devolutas, mas infelizmente uma parte dessas 

terras foi tomada pelos poderosos.  TELLES (2006, p.379),  nos diz que:  

 As terras de Canoa Quebrada no litoral do município cearense  de Aracati, 

hoje ponto turístico conhecido Internacionalmente, permaneciam sem 

documentação ate o ano de 1975, o que as caracterizaria como terras devolutas. 

Aos moradores de canoa quebrada, pescadores, labirinteiras, nunca se 

preocuparam em registrar suas posses. Quando, nos anos 70, os turistas 

descobriram a bela praia cearense, grileiros se aproveitaram da falta de 

documentação do litoral e fabricaram títulos de usucapião (TELLES, 2006, 

p.379). 

     A questão do turismo no litoral do Ceará é algo que tem trazido muitos 

problemas para as populações tradicionais. Empresários querem fazer seus 

empreendimentos no litoral e não respeitam a forma de organização já estabelecida 

pelos povos que ali vivem. O Assentamento Maceió, que já tem mais de 20 anos, e está 

localizado em Itapipoca, obrigou-se a montar um acampamento dentro de sua própria 

área, na praia,  para impedir a invasão por parte dos empresários. As famílias assentadas 

há mais de duas décadas agora estão acampadas para poderem manter suas posses. 
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 Na verdade, no inicio as terras litorâneas não foram usadas para a exploração, 

uma vez que se achavam inadequadas para o desenvolvimento da agricultura. Elas 

foram ocupadas por indígenas e outros trabalhadores. Em entrevista a Comissão 

Parlamentar mista de Inquérito (CPMI da terra), Jeferson de Souza da Silva, fala sobre 

esse assunto, afirmando que: 

Ao longo da história, durante a ocupação do Nordeste, não se deu grande valor 

ás terras localizadas na zona costeira, consideradas inadequadas para a 

agricultura e para a pecuária. Para essas áreas costeiras se deslocaram índios 

expulsos de suas terras, negros que fugiam da violência dos senhores de 

engenhos, assim como populações de baixa renda, sem- terra e desempregados, 

que passaram a viver em pequenas comunidades. (TELLES, 2006, p.383). 

 Como podemos ver os pobres excluídos que perderam suas terras no momento 

da ocupação do Nordeste, foram obrigadas a ocupar as terras do litoral, áreas que não 

interessavam ao poder da época. Agora, essas populações estão correndo risco de 

perderam às terras mais uma vez, por conta de interesses dos capitalistas que querem 

lucrar a qualquer custo, sem se importarem com os impactos sociais que suas ações 

podem causar.  

No Ceará, há diversas populações de indígenas que ocupam terras no litoral e 

também no sertão.  Telles nos diz que: “No litoral cearense, encontra-se os povos   

Genipapos, Canindé, Tapeba, Anacé e Tremembé. Mesmo terras já devidamente 

identificadas e delimitadas  Pela Fundação Nacional do Índios  (FUNAI) não escaparam 

da grilagem de grupos ligados á industria do turismo, transformando a beleza natural da 

região em alvo de ações ilícitas”.(TELLES,2006,p.383). O mesmo a firma ainda que:  

No sertão vivem cinco etnias indígenas- Juca, Calabaça, Potiguara, Tabajara e 

Tupinambas.  Não identificadas, apesar das reivindicações feitas. Aos 

problemas enfrentados pelos indígenas sertanejos, soma-se a seca, que subtrai 

aos poucos meio de sobrevivência de que dispõem. Ainda há os povos que 

vivem no sertão e na serra, como os Canindé, Potiguara, Tabajara e Gavião, 

todos sem regularização fundiária. Apenas para os potiguaras de Monsenhor 

Tabosa e Tamboril estão prevista a criação de um grupo de trabalho (GT) da 

FUNAI com essa finalidade. Para os demais, a primeira reivindicação é a 

criação do GT, a fim de levantar a regularizar suas terras (TELLES, 2006, pp. 

383-384). 

 Como podemos constatar, no estado existe um grande número de etnias, mas, 

mesmo sendo garantido por lei o reconhecimento da demarcação das terras Indígenas no 

Ceará, a maioria das comunidades não conseguiu a demarcação.  
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Mas a questão da terra não se resume apenas ao litoral, no sertão existem 

diversos conflitos. 

De acordo com a Comissão Pastoral da Terra (CPT),foram registrados no 

Ceará, em 2004, 16 conflitos no campo, envolvendo 20.050 pessoas, Além de  
12 tentativas de assassinato, nove pessoas torturadas e uma pessoa agredida 

fisicamente. . Segundo coordenador da CPT/CE, Padre Vileci Basílio Vidal, as 

12 tentativas de assassinato ocorreram na comunidade de Curral Velho, 

Município de Acaraú”( TELLES, 2006, p.384). 

   Mas as lutas organizadas por diversos movimentos como o MST, sindicatos 

rurais, resultaram em conquistas de terras para as famílias do interior cearense. 

 De acordo com o superintendente Eduardo Martins Barbosa, o estado  conta 

hoje com 309 Assentamentos rurais implantados pelo INCRA (federais) e 228 

Assentamentos rurais  de iniciativa estadual. A demanda  emergencial reside 

nas 2.276 famílias acampadas e nas 8.493 famílias cadastradas pelos Correios 

ainda no governo passado. A essas se somam  156 mil famílias em situação de 

acesso precários á terra, representadas por moradores, parceiros e arrendatário 
no meio rural, e mais de 93 mil minifúndios com área insuficiente para 

produção e subsistência familiar. ( TELLES,2006,p.385) 

Mesmo o Estado do Ceará sendo um dos que conseguiu assentar um bom 

número de famílias no primeiro plano nacional de reforma agrária, ainda há uma grande 

demanda de famílias a serem assentados. Com isso, os conflitos por terras tendem a 

aumentar, uma vez que os movimentos sociais têm grande intervenção na organização 

dos camponeses no interior do estado, levando os mesmos a terem consciência de seus 

direitos; e, por outro lado, os fazendeiros estão se organizando para impedir que os 

agricultores tenham acesso à terra. 
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3- MST E DIÁRIO DO NORDESTE 

3.1 Consolidação do MST no Brasil 

Antes de falarmos sobre o desenvolvimento e a consolidação do MST como 

movimento Social no Brasil, é importante destacarmos que os Movimentos sociais estão 

presentes no nosso cotidiano. Eles representam uma parcela significativa da sociedade. 

Eles vem desenvolvendo atividades políticas e ganhando visibilidade no cenário 

nacional. 

   Falar dos Movimentos sociais é algo que exige muito cuidado e 

responsabilidade, uma vez que existem diversos olhares sobre o conceito. Vamos 

utilizar como ponto de partida a seguinte definição: “A noção de movimento social não 
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é norteada por uma definição homogênea no campo das ciências sociais. Tendo em vista 

tal complexidade conceitual”, afirmou FERREIRA ( 2010,p.01).  

Como podemos ver, não existe apenas uma definição sobre o conceito de 

movimento social, mas, sim, diversos pontos de vista. O autor nos diz ainda que: “o 

conceito e modelo interpretativo de movimentos sociais, variam de acordo a corrente 

teórica que o pesquisador pretende seguir em suas pesquisas.” FERREIRA (2010,p.11).                  

 GONH (2007, p.01) nos ajuda a compreender um pouco sobre o olhar marxista a 

respeito dos Movimentos sociais. 

 

A análise dos movimentos sociais sob o prisma do marxismo refere-se a 

processos de lutas sociais voltadas para a transformação das condições 

existentes na realidade social, de carências econômicas e/ou opressão 

sóciopolítico e cultural. Não se trata do estudo das revoluções em si, também 

tratado por Marx e alguns marxistas, mas do processo de luta histórica das 

classes e camadas sociais em situação de subordinação. (GONH, 2007, p.1). 

 

  Então, os movimentos sociais são fruto dos enfrentamentos das classes 

antagônicas. Neste caso os trabalhadores, proletariados e a Burguesia.  É importante 

compreendermos que  esses movimentos não surgiram do nada. Eles estão relacionados 

ao contexto histórico da luta de classe. O enfrentamento tem como propósito a 

transformação da sociedade, uma vez que temos uma classe dominante que mantém a 

hegemonia sobre a outra, domina e, ao mesmo tempo, existe um processo de resistência 

a tal opressão.  Olhando em uma perspectiva histórica, veremos que a classe 

subalternas, a partir do momento em que não concordava com o processo de dominação, 

passou a se organizar em movimentos, no sentido de construir um processo de ruptura 

do ciclo dominante. Então, os movimentos sociais nascem de um enfrentamento real, 

onde levam em consideração a ruptura do poder hegemônico estabelecido e a 

construção de novas relações sociais que venham ao encontro das necessidades e 

interesses da classe proletária. 

Há alguns elementos sobre a organização dos movimentos, destacando a sua 

base social, os interesses comuns que unificam as massas e sua construção a partir da 

intervenção política do homem.  

 

[...] O que é destacado nos estudos marxistas contemporâneos é que os 
movimentos não surgem espontaneamente. São organizações existentes, 

atuando junto a bases sociais mobilizadas por problemas decorrentes de seus 
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interesses cotidianos, como cidadãos, consumidores, ou como cidadãos 
usuários de bens e serviços públicos, que geram os movimentos sociais. Eles 

não existem a priori, tornam-se movimentos pelas ações práticas dos homens 

na história. Organização e consciência serão fatores chaves para explicar o 

seu desenrolar [...]. (GONH, 2007, p.2)  

 

 Os movimentos foram_ se consolidando a partir da ação organizada das pessoas. 

O que unifica esses sujeitos sociais são as necessidades comuns que se apresentam. Isso 

por conta dos diversos problemas de caráter cultural, econômico, político e sociais 

enfrentados por esses seres participantes do movimento social. 

 Outro assunto no qual queremos refletir a respeito dos movimentos sociais é em 

relação a seu espaço de atuação. Fernandes (2004, p.2),  nos diz que, nos anos de 1980, 

se intensificaram os estudos sobre as ações dos movimentos sociais, numa visão 

sociológica. O autor nos apresenta o conceito de socioterritório, que está ligado ao 

território de atuação do movimento.   

Essa visão tem como objetivo analisar as atividades das organizações a partir 

dos espaços geográficos que esses movimentos, ocupam ou constroem. 

 

As formas de organização, as relações e as ações acontecem no espaço. Elas 

se realizam no espaço geográfico e em todas as suas dimensões: social, 

político, econômico, cultural etc. Portanto, a partir do momento que nos 

propomos a realizar uma análise geográfica dos movimentos, além da 

preocupação com as formas, ações e relações, é fundamental compreender os 

espaços produzidos ou construídos pelos movimentos. (FERNANDES, 2004 

p.2) 

  

As formas de organização, as relações e as ações acontecem no espaço. Elas se 

realizam no espaço geográfico e em todas as suas dimensões: social, político, 

econômico, cultural etc. Portanto, a partir do momento que nos propomos a realizar uma 

análise geográfica dos movimentos, além da preocupação com as formas, ações e 

relações, é fundamental compreender os espaços produzidos ou construídos pelos 

movimentos.  

 

  Então, precisamos compreender que o movimento existe em um determinado 

espaço. As ações do movimento no espaço podem mudar as relações desse espaço 

geográfico; como, por exemplo, a ação do MST, quando ocupa uma fazenda, não 

significa apenas uma simples ocupação: é uma ocupação de um espaço político no 

sentido de demarcação de território. E o mais importante, a partir da ocupação desse 

território, o movimento cria outros territórios, estabelece outras relações. A fazenda 
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deixa de ser uma fazenda e passa a ser um assentamento, uma comunidade. Deixa de ser 

de um dono e passa a ser de vários donos, muda a estrutura, o espaço geográfico e junto 

com isso as relações nesse espaço, ou seja, a ação organizada do movimento social pode 

romper com territórios já estabelecidos e criar outros territórios a partir de uma visão do 

movimento. 

 Mas, a construção de espaços políticos por parte dos movimentos não é algo 

tranquilo. Uma vez que existe controle sobre tal território. Então nos deparamos com 

confrontos, que estão relacionados ao processo de luta de classes, isso porque a 

expansão do movimento significa o fortalecimento político da organização, ao mesmo 

tempo o fracasso daqueles que tinham atuações naquele espaço.  

(...) esses movimentos enfrentam contra – espaços (MOREIRA, 2002), que 

foram elaborados por (FELICIANO) (2003), como exemplos das medidas 

políticas do Estado para impedir a espacialização e territorialização dos 

movimentos camponeses. O conflito é fato presente nas ações dos movimentos 

socioterritoriais e são promotores de desenvolvimento e refluxo das políticas 

das instituições (FERNANDES,2004, p. 5). 

 

 A territorialização do movimento está de certa forma ligada às ações políticas 

exercidas pelo movimento no território. A partir do desenvolvimento de ações é que 

podemos perceber a expansão ou o retrocesso de tal organização no espaço. Tem 

organizações com uma atuação de caráter localizado, regional. Já existem outras com 

atuação nacional e internacional. Mas esses movimentos em sua grande maioria 

surgiram em caráter localizado e, em um segundo momento foi-se consolidando em 

outra dimensão.  (FERNANDES, 2004 p.5). 

No campo, os movimentos socioterritoriais são predominantemente 

movimentos camponeses em luta pela terra. Constroem seus espaços e 

espacializam-se para conquistar o território, promovendo assim a 

territorialização da luta pela terra (FERNANDES, 2004, p.5) 

 

 

 Como iremos analisar a cobertura jornalística sobre um movimento social de 

caráter camponês e de luta pela terra, no caso o MST, não seria suficiente apresentar 

apenas o conceito de movimento social. Mas é preciso aproximar esse olhar para o 

objeto de pesquisa a ser analisado. O Movimento surge a partir das ações dos homens 

em um determinado espaço, desta forma o Movimento foi se materializa em espaços e  

territórios construídos pelo Movimento.  

 Para compreender o movimento, é necessário compreender as ações e relações 

estabelecidas no espaço de atuação do movimento. Por esse motivo dialogamos com 

Fernandes (2004), com o objetivo de compreender como acontece essa territorialização 
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dos movimentos em especial os movimento camponês..   

3.2 MST no Brasil 

O surgimento do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra- MST, não 

tem uma data fixa, ou seja, não podemos afirmar o dia no qual o MST nasceu, uma vez 

que essa organização camponesa é fruto de um processo histórico da luta pela terra e 

pela liberdade no Brasil, mas, sem dúvida, ocorreram algumas atividades que foram 

marcantes para a construção do Movimento no país. 

 

Não podemos desvincular o surgimento do MST da situação política do Brasil 

naquela época. Ou seja, o MST não surgiu só da vontade do camponês. Ele só 

pôde se constituir como um Movimento social importante porque coincidiu 

com um processo mais amplo de luta pela democratização do país. A luta pela 

reforma agrária somou-se ao ressurgimento das greves operárias, em 1978 e 

1979, e à luta pela democratização da sociedade (STEDILLE & FERNANDES, 

2012, p.24). 

 

A conjuntura política do final dos anos 70, e inicio dos anos 80, com a retomada 

da luta pela Reforma Agrária, as greves operárias e busca da democratização, foram 

fundamentais para organização do campesinato brasileiro, culminando na construção do 

Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. 

O Movimento teve origem em terras gaúchas, no final da década de 70. Tornou-

se uma realidade, porque existia um processo crescente de mobilização em busca de 

direitos em todo país. O Brasil era controlado por um sistema ditatorial, onde os 

militares reprimiam qualquer forma de organização que tivessem como finalidade a 

busca por direitos. O sistema de dominação dos ditadores implantou na agricultura um 

modelo de produção que representou um desastre na questão ambiental e social, a 

industrialização, a mecanização da agricultura, o uso intensivo de veneno nas lavouras 

e a substituição do homem pela máquina. Isso tudo ocasionou problemas gravíssimos 

como: êxodo rural, desemprego, inchaço das grandes cidades, miséria, fome, dentre 

outros. Isso contribuiu para o nascimento de um movimento camponês em caráter 

nacional.  

Havia também um grande contingente dessa população expulsa do campo que 

foi para cidade, motivado pelo acelerado processo de industrialização. Era o 

período do chamado “milagre brasileiro”. No fim dos anos 1970, começam a 

aparecer os primeiros sinais da crise da indústria brasileira, que irá se prolongar 

pela década de 1980, conhecido como “a década perdida”. Do ponto de vista 

socioeconômico, os camponeses expulsos pela modernização da agricultura 

tiveram fechadas essas duas portas de saídas- o êxodo para as cidades e para as 

fronteiras agrícolas. Isso os obrigou a tomar duas decisões: resistir no campo e 

buscar outra forma de luta pela terra nas próprias regiões onde viviam. É essa a 

base social que gerou o MST. Uma base social disposta a lutar, que não aceita 
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nem a colonização nem a ida para cidade como solução para os seus 
problemas. Quer permanecer no campo e, sobretudo, na região onde 

vive.(STEDILLE & FERNANDES, 2012,p.19). 

 

 O MST nasce das contradições do sistema capitalista. Surge como forma de 

resistência ao modelo ora implantado. Os trabalhadores precisaram resistir formar um 

movimento que lhes representassem, para que pudessem sobreviver diante da dura 

realidade. O Movimento Sem Terra não foi criado apenas por vontade própria dos 

camponeses, mas a própria realidade os levou a se organizaram, para que, assim, 

conseguissem unificar os trabalhadores e, ao mesmo tempo, fortalecer a luta da classe 

trabalhadora. 

Para compreendermos o surgimento do MST, é importante considerarmos que na 

época, havia diversas forças sociais se organizando e resistindo à ditadura e isso 

também contribuiu para dar força aos camponeses no momento de criar sua 

organização. A Comissão Pastoral Terra (CPT) teve um papel fundamental no 

nascimento do MST, uma vez que a CPT foi a organização que iniciou os debates sobre 

a importância dos trabalhadores rurais terem sua própria organização. Com isso,  

conscientizou os camponeses da necessidade de se organizarem e então nasce um dos 

maiores movimento camponeses do último século em nosso país.  “A partir de 1981, a 

CPT iniciou a promoção de encontros e debates entre as diversas lideranças da luta pela 

terra no país; entre tais eventos, foram importantes para a formação do MST o Encontro 

Regional do Sul e o Seminário de Goiânia – bases da realização do 1º Encontro 

Nacional dos Sem-Terra”. (FILHO, 2001, p.38). 

 

 O I Encontro Nacional dos Trabalhadores Sem Terra aconteceu de 20 á 22 de 

Janeiro de 1984, em Cascavel, no Paraná. Na ocasião participaram representantes dos 

Trabalhadores Rurais de doze estados brasileiro, sendo eles: Rio Grande do Sul, Paraná, 

Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Acre, Bahia, Pará, Goiás, Espírito Santo, Rondônia 

e Roraima. (MORISSAWA, 2001, p, 138). 

 Esse evento foi essencial para a fundação do MST no Brasil.  

(...) o Encontro de Cascavel foi fundamental. Ele foi muito importante. Ele 

fundou o Movimento, definiu os dez objetivos e formalizou o que deveria ser o 

MST. E por trás dessa formalização houve debates ideológicos que foram 

importantes para o avanço da luta. (STEDILLE & FERNANDES, 2012, p.48-

49). 
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 Entre os diversos assuntos debatidos no Encontro Nacional, um dos mais 

importantes foi sobre o nome do Movimento. Na época, os meios de comunicação 

mencionavam o Movimento como  o Movimento dos sem-terra. Os trabalhadores 

realizaram um debate político sobre o nome do Movimento e, em seguida, escolheram o 

nome.  

Fizemos uma reflexão profunda sobre o assunto e aproveitamos o apelido pelo 

qual já éramos conhecidos pela sociedade: os sem-terra. Aprovamos por 

unanimidade o nome de Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Na 
verdade, a escolha do nome foi um debate ideológico. Paralelamente, fizemos 

uma reflexão no sentido de que deveríamos resgatar o nosso caráter de classe. 

Somos trabalhadores, temos uma sociedade com classes diferentes e 

pertencemos a uma delas. Esse foi o debate. Não foi só uma escolha de nome 

porque achávamos mais bonito assim ou simplesmente para nos diferenciar, 

dizendo:  os sem-terra somos nós (STEDILE & FERNANDES,2012,p.49). 

  

O Encontro Nacional criou uma estrutura mínima em caráter nacional, uma 

espécie de coordenação, o que contribuiu para a consolidação do Movimento.  “(...) 

Além de fundar o Movimento, definiu o seu caráter, escolher uma coordenação, 

constatou a necessidade de fazer o primeiro Congresso Nacional” (STEDILLE & 

FERNANDES, 2012, p.50). 

 

3.3 Expansão do MST em nível nacional 

 

Os trabalhadores passaram a compreender  que o Movimento precisava se 

expandir por todo território nacional, uma vez que existiam focos de lutas contra os 

latifúndios por todas as regiões do país.  O papel do MST era organizar e unificar a luta 

dos trabalhadores. 

O Movimento aprendeu muito com as organizações que lhes antecedeu. Uma 

das lições é que a organização não pode ser localizada, isso porque é mais fácil de ser 

derrotada. Uma Organização Nacional se torna mais combativa e mais forte, isso porque 

o Movimento tem como fazer maior pressão social, maiores atividades que tenha 

visibilidade e caráter Nacional, desta forma consegue colocar em pauta os seus anseios, 

necessidades e projeto de desenvolvimento da sociedade. 

  A decisão de expansão aconteceu a partir do I Congresso Nacional, onde alguns 

militantes foram deslocados para outras regiões do país e, junto com os sindicatos, 

pastorais e lideranças locais foram consolidando o Movimento em todas as regiões, 

principalmente no Nordeste, no final da década de 80.    
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A partir de 1985, ano de seu 1º Congresso Nacional, o MST expandiu-
se pelas demais regiões do país e, no final da década de 1990, estamos 

organizados em 23 estados. Entendendo que sua luta é uma luta pela 

Reforma Agrária, tinha necessariamente de se estender por todo o 

território Nacional. Sua palavra de ordem era então OCUPAR É A 

ÚNICA SOLUÇÃO (MORISSAWA, 2001, p.140). 

 

Uma Organização nacional exigiu uma estruturação do tamanho do MST. Então, 

o Movimento passou a organizar os setores, para que pudessem contribuir  para com sua 

consolidação: “O Movimento criou diversas frentes, passando a possuir uma 

organização jamais vista no campo” (MORISSAWA, 2001, p.140). 

 

 

3.4 Definições importantes na consolidação do MST 

 

Para que o MST se tornasse um movimento de reconhecimento internacional, a 

organização teve que tomar algumas definições importantes: o caráter, objetivos e 

princípios do Movimento. O MST foi-se consolidando como Movimento de 

trabalhadores rurais, de caráter popular, de massas, político e sindical. De massas, no 

sentido de que o MST não é uma organização fechada para os camponeses. Ele é aberto 

para todos que queiram lutar pela Reforma Agrária e pela libertação dos trabalhadores. 

Portanto, no Movimento, não há descriminação de raça, cor, religião, orientação sexual 

ou partidária. O caráter sindical está justamente no aspecto reivindicatório e político 

vinculado à construção de um projeto político para o Brasil, onde o movimento se 

reconhece como classe, isso é fundamental. 

Seus objetivos dão rumo do Movimento. Sem eles, seria difícil ter clareza de 

qual é o papel do MST. Os objetivos são o guia, o fio condutor que orienta as ações dos 

trabalhadores, dá unidade e fortalece a organização de classe. Dentre os objetivos 

gerais, definidos no Congresso do MST, estão os seguintes: 

1- Construir uma sociedade sem explorados e onde o trabalho tem supremacia 

sobre o capital. 2- A terra é um bem de todos. E deve estar a serviço de toda 

sociedade. 3- Garantir trabalho a todos, com justa distribuição da terra, da 

renda e das riquezas. 4-Buscar permanentemente a justiça social e a igualdade 

de direitos econômicos, políticos, sociais e culturais. 5-Difundir os valores 

humanistas e socialistas nas relações sociais .6- Combater todas as formas de 

discriminação  sociais e buscar a participação igualitária da mulher 

(MORISSAWA,2001,p.153). 
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Esses objetivos se resumem em três, na luta por terra, Reforma Agrária e a 

transformação da sociedade, a construção do Socialismo (MORRISSAWA, 2001, 

p.153). 

 

3. 5 Formas de lutas implantadas pelos sem terra  no Brasil 

 

O MST tem uma atuação bem direta. Cria o fato político, para assim negociar e 

obter conquistas. As formas de lutas implantadas pelo Movimento no Brasil têm gerado 

grandes repercussões, tanto em setores de direita como de esquerda: na imprensa, no 

parlamento, no executivo, enfim, na sociedade em geral. Isso mostra a importância de 

uma organização camponesa para o Brasil, mesmo que alguns não concordem com seus 

métodos de luta, mas o reconhecem como um agente político nos dias atuais. 

São diversas as formas de lutas utilizadas pelo MST, dentre estas estão: a 

ocupação de terra, ocupação de prédios públicos, marchas, greve de fome, jejuns, 

fechamento de rodovia, ocupações de banco, protestos nas grandes cidades, protestos 

em frente a empresas transnacionais  que representam uma ameaça para a soberania, 

dentre outras ações. (MORRISSAWA, 2001, p.199-202). 

Dentre as formas de lutas utilizadas pelo  MST, há algumas que mais se 

destacam como é caso das ocupações e marchas. 

É importante salientarmos que a ocupação de terras no Brasil não foi algo 

inventado pelo o MST.  

Em 1962, havia mais de 5 mil pessoas acampadas na periferia da 

Fazenda Sarandi, localizada no Município gaúcho de mesmo nome, 
que possuía 24 mil hectares. Elas eram organizadas pelo (MASTER). 

Com a pressão, a fazenda foi desapropriada pelo o governador Leonel 

Brizola. (MORISSAWA, 2001, p.123). 

 

Sem dúvida, o MST deu uma nova roupagem a essa forma de pressão social. 

Como já mencionamos anteriormente, os trabalhadores Sem-Terra são continuadores da 

luta de outras organizações que lhes antecederam e a ocupação de terra foi algo que o 

MST herdou de outros Movimentos. 

A ocupação de terra tem como finalidade denunciar a concentração de terra, o 

não cumprimento da lei e, ao mesmo tempo, pressionar, para que os órgãos competentes 

possam efetuar a desapropriação das terras e disponibilizar as mesmas para fins de 

Reforma Agrária. Falando em ocupação:  
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(...) é uma forma de luta contundente, não deixa ninguém ficar em 
cima do muro, obriga todos os setores da sociedade a dizerem se são a 

favor ou contra. Não há, enfim, oportunidade para escamotear o 

problema social. (STEDILLE & FERNANDES, 2012, p.115).  

 

Então a ocupação é um acontecimento que leva as pessoas a terem um 

posicionamento claro. Desta forma, o MST cria um fato importante para a concretização 

da conquista de direitos. “A ocupação gera o fato político: é um setor organizado da 

sociedade mobilizado em torno de sua causa, que, no caso, é a Reforma Agrária. E isso 

requer uma resposta política do governo” (MORISSAWA, 2001, p.199). 

 

  

A marcha é outra forma de luta praticada pelo MST. Tem como propósito 

denunciar as injustiças, reivindicar, pressionar, divulgar as principais bandeiras de luta, 

ganhar a simpatia da sociedade e propagandear a Reforma Agrária. É importante que 

saibamos que as marchas, assim como as ocupações, não foram criadas pelo MST. 

Outras organizações já tinham essas práticas antes do nascimento do Movimento.  

O sentido da caminhada não é uma coisa nova nem é ideia original do 

MST, nem das organizações camponeses ou dos trabalhadores. 

Estudando a história dos povos, percebemos que sempre existiram 

exemplos de caminhadas. Nas lutas mais generosas da humanidade, 

sempre houve caminhadas massivas e longas. É um gesto coletivo já 

histórico (STEDILLE& FERNANDES, 2012, p.151-152). 

 

 Uma das marchas mais marcantes da história do MST foi a Marcha de 1997. Os 

participantes saíram de três lugares diferentes em três colunas: uma saiu de Governador 

Valadares (MG); outra, de São Paulo (SP); e a última, de Rondonópolis (MT) 

(MORISSAWA, 2001, p.158). Todas com destino a Capital Federal, Brasília. Os 

trabalhadores saíram dia 17 de Fevereiro. Marcharam mais de mil quilômetros e 

chegaram a Brasília em 17 de Abril, exatamente no dia que completava um ano do 

Massacre de Eldorado dos Carajás, onde foram mortos 19 sem terra e 60 ficaram feridos 

em uma ação policial no Estado do Pará. 

 A marcha ocorreu num cenário onde o governo brasileiro tentava isolar os sem-

terra e, ao mesmo tempo, havia uma cobrança para a realização da Reforma Agrária no 

Brasil. Essa cobrança vinha tanto por parte da sociedade brasileira, como por parte das 

organizações internacionais, sensibilizadas com a causa dos trabalhadores, 

principalmente após o Massacre.  

 A Marcha tinha como objetivo principal: 
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 (...) dialogar com a sociedade e fazer frente á ofensiva de FHC. Assim, um 
longo trajeto foi percorrido em mais de dois meses. Não fomos de ônibus, 

fomos caminhando e, em cada cidadezinha que passamos, explicamos para a 

população o sentido da luta, fazendo um trabalho de conscientização política. 

Esse foi o sentido da caminhada. (STEDILLE & FERNANDES, 2012, p.154). 

 

 Stedile & Fernandes (2012, p.154) acrescentam ainda que: “O objetivo foi o de 

conversar com a população e romper com o isolamento que o governo tentava nos 

impor. E foi um amplo sucesso”. 

  

3.6 MST Ceará 

 A construção do MST no Ceará não foi diferente dos demais Estados brasileiros. 

Os trabalhadores tiveram muitas dificuldades, mas a necessidade de ter um pedaço de 

chão e o apoio de organizações como os sindicatos Rurais e a CPT, dentre outras 

organizações, foram fundamentais para o nascimento do Movimento em terras 

Cearenses.  

 O Movimento é fruto de outras experiências de lutas já existentes no meio rural: 

as mobilizações organizadas pelas pastorais Sociais, como a CPT, Comunidades 

Eclesiais de Base (CEBES) e Sindicado dos Trabalhadores Rurais (STR). Essas 

iniciativas, mesmo que de forma isolada, contribuíram para  a consolidação do MST no 

Ceará. As primeiras iniciativas de enfrentamento com os latifúndios cearenses por parte 

dos trabalhadores eram motivadas pelo  não pagamento da renda e pelo cumprimento do 

Estatuto da Terra.  

 Entre os diversos enfrentamentos, houve alguns que tiveram bastante relevância 

para a construção do MST, como é o caso da Fazenda Japuara em Canindé e Monte 

Castelo em Quixadá.    

A vitória dos moradores de Monte Castelo incentivou os moradores de outras 

fazendas a lutarem também pelo cumprimento do Estatuto da Terra. A partir de 

então, os proprietários começaram a ter dificuldades para manter a cobrança 

dos 50% de toda produção, como forma de pagamento de renda. Foi o caso das 

fazendas: Jardim, Município de Aratuba; Califórnia Guia, Conceição, 

Guanabara, Cacimba Velha, Alto Alegre, Feijão e São João da Conquista, no 

município de Quixadá; Maceió, no município de Itapipoca, e Lagoa do 

Mineiro, no município de Itarema, entre outras. (ALENCAR, &DINIZ, 2010, 

p.135). 

 

 Todas essas ações e também a participação de uma delegação de trabalhadores 

cearenses no I Encontro Nacional do MST ocorrido em Cascavel, no Paraná, em janeiro 

de 1984, foram fundamentais para a construção do Movimento no Estado. Para essa 

atividade, a CPT levou vários delegados. Vejamos o que nos diz ALECAR& DINIZ:  
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Para esse encontro do Ceará foi um ônibus organizado pela CPT-CE, que 

conduziu entre outros as irmãs Teresa e Cleide, as camponesas D. Maria Lima 

e Elisabeth Teixeira. Embora camponeses e religiosos do Ceará participaram 
desde o  primeiro momento da criação do MST, nesse estado para começar 

suas atividades  demoram cinco anos.Apensar das atividades do MST nos 

estados do Piauí e Alagoas datam  do ano de 1986, esse habito político 

decorreu de um conjunto de fatores tais como: as lideranças 

camponesas,sindicalistas e religiosas resistiram a saírem de suas organizações; 

somente a partir de 1989 o a direção nacional do MST definiu a região 

Nordeste como área estratégica para o processo de territorialização nacional do 

Movimento. (ALENCAR& DINIZ, 2010, p.136).  

 Ainda na mesma década, membros do MST nacional chegam ao Ceará para 

iniciar a construção do Movimento no estado. Precisamente em 1988, iniciam-se os 

primeiros trabalhos.   

 

3.7 Primeiros passos 

Realizar as primeiras reuniões não foi nada fácil, mas os militantes não estavam 

sozinhos, contavam com o apoio dos sindicatos rurais de Canindé, Quixadá e 

Quixeramobim. Além de pastorais, dentre elas a CPT.  

Por meio desse contato com os sindicalistas, em  Setembro de 1998, um 

militante  da Direção Nacional do MST vem ao Ceará, para discutir a 

organização do Movimento no Estado;em seguida; vem outros militante. Como 
o apoio dos STRs de Quixeramubim, Quixadá e de Canindé ocorreram as 

primeiras reuniões nesses municípios. Numa dessas reuniões, membros do 

MST Nacional e os três STR´s decidiram fazer a primeira ocupação de um 

latifúndio. Esta ação político-histórica ocorreu no dia 25 de maio de 1989, 

caracterizando a primeira ocupação organizada pelo MST- CE, de um imóvel 

nos Municípios de Madalena, Quixeramobim e Boa Viagem das fazendas 

reunidas São Joaquim (ALENCAR& DINIZ, 2010, p.136). 

    

A fazenda de 22 mil hectares, totalmente improdutiva, que pertencia a Wicar 

Parente de Paula Pessoa,   foi ocupada por 500 famílias vindas de vários municípios do 

Sertão Central Cearense. Os trabalhadores conquistaram a terra e hoje são mais de 800 

famílias, morando no Assentamento 25 de Maio, organizadas em 12 comunidades e 18 

Associações e uma cooperativa de produção.  

   No mesmo ano, o MST planejou uma nova ocupação, desta vez na fazenda 

Tiracanga, no Município de Canindé. No momento em que as 800 famílias se 

deslocavam para o local marcado para a realização da ocupação, ocorreu um incidente 

que obrigou o Movimento a fazer duas ocupações ao mesmo tempo:  

Ainda em Setembro de 1989, 800 famílias se organizaram para ocupar a 

fazenda tiracanga em Canindé, mas na hora da ocupação os camponeses foram 

impedidos de realizá-la, pois a União Democrática Ruralista (UDR) bloqueou a 
passagem de aproximadamente 200 famílias, as outras 600 conseguiram 

desviar o bloqueio e ocuparam a Fazenda Touro, no Município de Itapiuna. 
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Logo depois do bloqueio da UDR as famílias ocuparam a fazenda Tiracanga. 
Essa ação que deveria constituir a ocupação de um imóvel resultou em duas 

ocupações no mesmo período. Essas famílias foram despejadas e transferidas 

para uma fazenda experimental em Santa Quitéria. Em ambos os casos, apesar 

dos despejos, as famílias conseguiram ser assentadas. Essas vitórias foram 

fundamentais na construção dos alicerces de constituição e consolidação do 

MST no Ceará. (ALENCAR& DINIZ, 2010, p.137). 

 

3.8 Consolidações do MST Ceará. 

   Ainda no inicio dos anos 1990, o Movimento foi realizando outras 

ocupações de terras que foram consolidando o MST no Estado do Ceará. 

O ano de 1990 foi de intensas mobilizações e grandes conquistas, quando 

ocorreram cinco ocupações, tendo sido a primeira na Fazenda Ameixas no 

município de Santana do Acaraú, que contou com 400 famílias. A área fazia 

parte de um processo de desapropriação envolvendo outras fazendas vizinhas, 

somando 15.000 ha. As outras conquistas ocorreram nos Municípios de 
Massapé, Canindé, Madalena e Mombaça, que resultou nos assentamentos de 

Morgado, Jacurutu, Vaca Serrada e Salão respectivamente.  

Outras ações ocorreram nos anos seguintes. Entre 1991 e 1995 ocorreram doze 

ocupações de terra nos municípios de Crato, Monsenhor Tabosa, Itapipoca, 

Quixadá, Itaitinga, Itatira, Ocara, Tauá, Tamboril, Paracuru e 

Quixeramobim.(ALENCAR& DINIZ, 2010,p.138)  

 

 Neste momento, o Movimento já está consolidado, realizando ocupações em 

várias regiões, como no litoral, sertão Central, Inhamuns, Região norte; enfim, a 

Organização foi crescendo e está presente em todas as regiões do estado.  

Durante esse percurso de vinte anos (1989-2009) de caminhadas, marchas e 
ocupações o MST está organizado em 42 Municípios do Estado, e dos 415 

assentamentos federal e estadual, acompanha aproximadamente cem através 

dos setores de educação do campo, assistência técnica, gênero, produção, 

jovem, comunicação. Alem disso, em novembro de 2009, encontrava-se 

presente em aproximadamente vinte dos cinquenta acampamentos 

(ALENCAR& DINIZ,2010,p.143). 

 

3.9 Ocupações de terra 

  Um dos pontos fortes do MST no Ceará tem sido a sua forma de enfrentamento 

ao latifúndio. Nesse sentido, o Movimento tem organizado diversas ocupações em 

latifúndios improdutivos, empresas multinacionais e também em prédios públicos. É 

perceptível o aumento substancial dos acampamentos no Estado. Isso demonstra um 

avanço significativo na luta pela terra no Ceará. 

O Movimento, conhecendo as principais necessidades dos trabalhadores e tendo 

clareza dos seus objetivos, intensificou a luta pela terra, e aumentou o número de 

ocupações de terra.  Segundo Alencar& Diniz (2010) De 1996 a 2000 foram feitas 

dezoito ocupações nos municípios de Chorozinho, Caucaia, Santa Quitéria, Russas, 
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Madalena, Tamboril, Acarape, Caririaçu, Icó, Quixeramobim, Morrinhos, Chorozinho, 

Ocara, Senador Pompeu e Antonina do Norte. 

Vejamos o que nos diz Alencar& Diniz 

 Nos anos seguintes as mobilizações continuam, entre 2001 e 2005, foram 19 

ocupações de terra realizadas pelo o MST, desta vez nos municípios de Santa 

Quitéria, Acaraú, Caucaia, Monsenhor Tabosa Itapipoca, Quixeramobim, 

Aracati, Aracoiaba, Canindé, Itapipoca, Itaiçaba, Antonina do Norte, Aracati,  

Ipaumirim, Russas, Morada Nova, Itapiúna e Mombaça”. (ALENCAR7 

DINIZ,2010,p.139).  
 

O número de ocupações permaneceu praticamente o mesmo dos anos anteriores. 

Essas ações dão conta da expansão do MST em todo o Estado, uma vez que essas 

atividades ocorreram em diversas regiões diferentes.  

As ocupações de terra permaneceram, porque o Movimento tem como um dos 

seus objetivos a luta pela terra e construção da Reforma Agrária. Desta forma, faz-se 

necessária a ocupação, para forçar o governo a cumprir com a constituição Federal e 

desapropriar os latifúndios improdutivos, disponibilizando essas terras para fins de 

Reforma Agrária. 

 Essa forma de fazer o enfrentamento vem sendo fortalecida pelo o MST no 

Ceará, podemos constatar isso após analisarmos o texto de ALENCAR & DINIZ que 

dar conta que:  

 Entre 2006 a 2009, ocorreram 23 ocupações de terra nos municípios 

de Canindé, Quixadá, Antonina do Norte, Paracuru, Cascavel, 

Chorozinho, Pacatuba, Quixeramobim, São Luiz do Curu, Boa 

Viagem, Crateús, Ocara, Itapiúna, Irauçuba, Aurora, Caucaia, Russas, 

Palhano, Uruburetama, Senador Pompeu, Itapipoca e Aurora. 

(ALENCAR& DINIZ, 2010, p.140). 

 

Podemos perceber que há uma frequência no número de ocupações de 

latifúndios, nas regiões dos Sertões cearense, como nos Municípios de Canindé, 

Madalena, Quixeramobim,  Quixadá, Santa Quitéria, Tamboril, Boa Viagem, Madalena, 

Crateús, Monsenhor Tabosa dentre outros Municípios. Ao mesmo tempo, é 

impressionante como o MST não consegue chegar em algumas regiões, como é o caso 

dos municípios de Tauá, Arneiróz, Parambu, Inhamuns,  Aiuaba. É uma região do 

Estado com um grande número de famílias sem terra e há grandes latifúndios 

improdutivos, mas o poderio local exercido por políticos tradicionais e antigos coronéis 

e a ausência de um trabalho de conscientização por parte de movimentos locais, ou pela 

falta de movimentos, pode ser um dos motivos para a não expansão do MST nesta 

região.   



53 

 

 

3.10 – Ocupações em prédios públicos 

O MST percebeu no processo de luta que apenas a ocupação nos latifúndios por 

si só não vai resolver a situação dos Sem Terra. Por isso, os trabalhadores ocupam 

também os órgãos públicos que têm competência para solucionar a questão da Reforma 

Agrária.   No Ceará,  por diversas vezes, o Movimento ocupou órgãos como Instituto de 

Colonização e Reforma Agrária (INCRA), Departamento Nacional de Obras contra a 

seca DNOCs, Secretaria de Desenvolvimento Rural(SDR), Secretaria de 

Desenvolvimento Agrário (SDA), Bancos, Assembleia Legislativa, Companhia 

Nacional de Abastecimento(CONAB) e Palácio do Governador.   

ALENCAR & DINIZ também nos fala sobre esses assunto dizendo  que  

Em 2004 ocorreram cinco ocupações em prédios públicos: A 

Secretaria de Desenvolvimento Agrário (SDA), o INCRA e o DNOCS 

- tinha como objetivos Reforma Agrária e contra a privatização da 

água. Ocorreu também uma ocupação de terra, desta feita no 

Município de Tabuleiro de Russas, área destinada ao 

agroindronegocio. A ocupação denunciava, por um lado que os 

camponeses eram assentados em terras pouco produtivas, com 

escassez de água, sem condição de produção, por outro lado, as 
melhores terras com melhor infraestrutura estavam sendo destinadas 

ás grandes empresas como a Delmonte e a frutacor, entre outras.    

(ALENCAR& DINIZ, 2010, p.139).  

 

Uma das ocupações mais longas da história do MST, no Ceará, aconteceu no ano 

de 1997, em frente à Secretaria de Desenvolvimento Agrário (DAS), na Avenida 

Bezerra de Meneses. A mobilização aconteceu do dia 23 de novembro a 12 de 

dezembro, e ficou marcada na história de luta pela terra no Estado. 

O Governador Tasso Jereissati colocou a polícia, para despejar os trabalhadores 

à força. O despejo estava programado para acontecer na madrugada, e por pouco não 

aconteceu um massacre contra os Sem Terra. A ocupação repercutiu bastante, tanto pela 

resistência dos trabalhadores, como também pela violência cometida pelo Estado contra 

os Agricultores. E a cobertura do Diário a respeito dessa ocupação é o meu objeto de 

pesquisa, no qual procuro compreender como o Diário constrói a imagem do MST 

durante o processo de ocupação. 

No período de 23 de Novembro a 13 de Dezembro de 1997, ocorreu 

uma grande Ocupação na Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR) 

na avenida Bezerra de Menezes com cerca de 2 mil pessoas. As 

principais reivindicação previam a alfabetização de 5.722 jovens e 
adultos, a liberação dos recursos financeiros dos projetos de 

convivência com a seca, o acompanhamento técnico das áreas de 

assentamentos. Nessa manifestação várias viaturas policiais, cavalaria, 
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polícia de choque, rabecões e ambulância foram deslocadas para a 
Avenida Bezerra de Menezes. O aparato policial proibiu a entrada e 

saída de pessoas, inclusive, de água e alimentos para os acampados e 

na tentativa de furar o bloqueio, vários acampados ficara feridos em 

confronto com a policia. O cerco foi uma estratégia do governador do 

Ceará,Sr. Tasso Jereissati, para tentar desmobilizar os manifestantes. 

Entidades e parlamentares ligados a luta em defesa dos direitos 

humanos denunciaram que o cerco foi um dos casos emblemáticos de 

violação de direitos humanos e da ação violenta por parte da policia      

(ALENCAR& DINIZ, 2010,p.139). 

 

As marchas fazem parte das ações organizadas pelo  MST. Em nível nacional, 

ocorreram diversas dessas atividades; no Ceará, não foi diferente: o Movimento realizou 

pelo menos três grandes Marchas. E participou com uma boa representação da Marcha 

Nacional de 2005, que saiu de Goiânia com destino a Brasília.  

A primeira em 1991 que saiu da cidade de Madalena para Fortaleza e 

ocuparam o INCRA, e tinha como principal objetivo reivindicar a extinção do 

parcelamento dos assentamentos, bem como a posse e uso da terra coletiva. 

Cabe destacar que no Ceará, os assentamentos rurais têm uma especificidade: a 

gestão, a posse e uso do imóvel articula unidade familiar com a unidade 

coletiva. Com a implementação do “Programa da Terra”, do presidente Collor 

de Melo (1991 – 1992), um dos objetivos era a consolidação e emancipação 

dos assentamentos. A superintendência do Incra-Ceará, compreendia que para 

alcançar esse objetivo os assentamentos deviam ser parcelados. Mas a luta dos 

camponeses impediu a política de parcelamento dos assentamentos no Ceará. A 
segunda marcha ocorreu em 1992, partindo de Canindé para Fortaleza e 

resultou na ocupação do INCRA. Os objetivos principais eram uma política de 

reforma agrária e combater a política de parcelamento do Governo do 

Presidente Collor de Melo; resultou na destituição do Superintendente do 

INCRA-CE – Dr. Airton Bezerra de Menezes, tendo sido nomeado 

simbolicamente, um dirigente. (...) Ainda em 1999 ocorreu uma marcha 

formada por três colunas. Uma saiu de Crateús, outra de Quixeramobim e a 

terceira de Santana do Acaraú com destino a Fortaleza. Participaram desta 

marcha cerca de 1.000 famílias, que ao chegarem em Fortaleza acamparam no 

INCRA e Secretaria de Agricultura. A marcha tinha como objetivo discutir 

sobre o Novo Projeto Popular para o Brasil. ( ALENCAR& 
DINIZ,2010,p.138). 

 

 O MST no Ceará foi-se consolidando a partir da pressão social exercida contra 

os latifúndios e o Estado, no intuito de pautar a construção da Reforma Agrária no 

Brasil. Há ainda outras ocupações que contribuíram para a consolidação do Movimento 

no Estado como é o caso: ocupações de Rodovias, Universidades, Prefeituras, Câmara 

de Vereadores, Porto do Pecém e empresas Multinacionais. 

Com essas ações organizadas, o MST vai, aos poucos, se fortalecendo, ganhando 

referência política e se transformando em um grande Movimento de luta pela terra. Sem 

dúvida, as ações concretas exercidas pelo Movimento contribuíram para a massificação 

do MST. A luta proporcionou diversas conquistas, como: terra, crédito, educação, 

cultura, comunicação, cooperação, dentre outras, de tal forma que  contribui assim para 
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despertar nos trabalhadores a importância de se organizar, para que assim possa obter 

conquistas. Com isso, o Movimento foi ganhou a credibilidade do povo cearense.  

3.11 MST e imprensa 

 Como o MST é um Movimento social com fortes atuação no campo brasileiro e 

vem debatendo assuntos emblemáticos, como é o caso da concentração de terra, riqueza, 

miséria, pobreza, Reforma Agrária, meio ambiente dentre outros assuntos e possui ações 

ousadas,como é o caso das ocupações, a imprensa brasileira tem feito um 

acompanhamento sistemático das ações do Movimento, muitas vezes apresentando o 

mesmo de forma negativa.  

 A forma adotada pelo MST de fazer o enfrentamento ao latifúndio tem chamado 

a atenção da imprensa brasileira, principalmente dos meios de comunicação impressos, 

radiofônico e televisivo. É comum a presença da imprensa em coberturas de atividades 

como marcha, ocupação em prédios públicos, fechamento de rodovias, dentre outras. 

 Os órgãos de comunicação são empresas e que, na maioria das vezes, seus donos 

são também donos de terras e detentores de poder político no Brasil. Desta forma, os 

veículos de comunicação que deveriam ser objetivos no momento de informar para o 

interesse público, acabam defendendo os interesses de seus proprietários, que, em 

muitos momentos, têm uma visão negativa do MST, uma vez que o Movimento 

questiona a forma de organização excludente da sociedade capitalista.  

 O que se percebe é que a grande imprensa tem praticamente um consenso em 

relação ao MST. 

Os documentos extraídos da imprensa, citada até agora, sugerem que 

haja uma concordância, em todos os veículos jornalísticos, no sentido 
de apresentar negativamente o MST. Como afirmou o Jornal do 

Brasil, no editorial intitulado “ volta do jeca” de 3 de Agosto de 1997, 

quando o assunto é sem terra, há consenso dos meios de comunicação 

a favor do governo(...) (COMPARATO,2003,p.119).  

 

A grande imprensa também está de um lado e não é o lado dos trabalhadores, 

como já mencionamos do lado de seus donos, de seus proprietários. Isso é importante, 

porque uma parcela significativa da sociedade conhece o MST pelo que os meios de 

comunicação dizem a seu respeito. Como a grande imprensa optou pela defesa do 

governo, portanto, nem tudo que os meios dizem sobre o MST pode ser considerado 

verdadeiro, uma vez que há muitos interesses em jogo e a imprensa, muitas vezes,  

também está a serviço dos interesses dos latifundiários. 
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 Os jornais tiveram que reconhecer que o MST é, sim, um forte ator político no 

campo brasileiro. “A presença do MST nos editoriais dos grandes jornais mais 

importantes do país já constituiu uma prova bastante conclusiva da sua relevância como 

ator político na cena Nacional” (...) (COMPARATO, 2003, p.121).  

 

Portanto, a imprensa não pode negar a existência do MST e muito menos sua 

capacidade de mobilização social. Houve momentos em que atividades como greves 

organizadas pela Central Única dos Trabalhadores (CUT) eram os principais destaques 

na imprensa. Aos poucos, isso foi mudando, o MST foi entrando no cenário nacional e, 

em  1997, o Movimento ganhou bastante visibilidade na mídia, um ano após o Massacre 

de Eldorado dos Carajás com a realização da grande Marcha Nacional para Brasília. 

(COMPARATO, 2003, p.127). Essa permanência do MST na mídia deixou muitos dos 

seus adversários preocupados.  “O que incomoda mais o governo é a dificuldade em 

combater a habilidade que o MST demonstra em aparecer na mídia (...)” 

(COMPARATO, 2003, p.140). 

 O MST aparece não porque simplesmente tem uma habilidade de “aparecer”, 

mas, sim, porque suas ações são bem organizadas e inovadoras, chamando a atenção  

para problemas reais. Imaginemos cinco mil pessoas, marchando em uma rodovia, todos 

organizados em fileiras, com muitas bandeiras; ou cem mil pessoas, ocupando a 

esplanada dos Ministérios em Brasília; ou trabalhadores ocupando a fazenda do 

presidente. Qual meio de comunicação não quer fazer uma cobertura de atividades  

dessa natureza?  

O MST não está inventando nada. Ele está denunciando problemas concretos, 

como: concentração de terra, pobreza,miséria, exclusão social, contração de renda 

dentre outros.  Mas que passam despercebidos pela sociedade. O MST realiza atividades 

que podem repercutir de forma positiva ou negativa em relação à imagem do 

movimento. A ideia é investir em atividades que tenham visibilidade positiva.  

As ações do MST despertam algum tipo de reação na sociedade, no sentido de 

apoiar ou de discordar da forma de atuação do Movimento. Essa forma de como a 

população vê o MST desperta interesse em diversos órgãos de pesquisa que 

desenvolveram investigações, no sentido de compreender de que maneira a sociedade 

brasileira recebe as ações do Movimento. Os resultados são impressionantes e deixaram 

governo e latifundiários preocupados em relação à atuação do MST no Brasil.  
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As pesquisas foram realizadas pela Associação Brasileira de Reforma Agrária 

(ABRA), Ibope e MCI (Marketing, Estratégia e Comunicação Institucional). 

 Em 1996, uma pesquisa nacional realizada pelo Ibope, pouco antes do 

massacre de Eldorado dos Carajás, constatou que 56% da população 

concordavam com as revindicações do MST. (Isto é 17/4/96) No final 

daquele ano, uma pesquisa do MCI(Marketing, Estratégia e 

comunicação Institucional), encomendada pelo Ministério da Reforma 

Agrária e realizada em sete capitais, revelou que 86% dos brasileiros 
apoiavam a reforma agrária(JB11/12/96)(COMPARATO,2003,p.190). 

 

 

 O Ibope ainda realizou pesquisas nos de anos de 1997,1998 e 2000. De todas as 

pesquisas realizadas, o maior índice de apoio ao MST aconteceu no ano de 1997, 

principalmente por conta do Massacre de Carajás e da Marcha de Brasília.  

 

Vejamos o que nos diz COMPARATO: 

(...) Em Abril de 1997, a popularidade da reforma agrária e do MST esteve no 

auge: 94% dos entrevistados pelo Ibope considerava justa a luta do MST pela 

reforma agrária e 77% encarava o MST como um movimento legitimo. A 

pesquisa também constatou que 85% da população era a favor das ocupações 

de terra, desde que sem violência e morte, e 88% disse que o poder público 

deveria confiscar as terras improdutivas e distribuí-las aos sem terra. Em Abril 

de 1998, uma nova sondagem do Ibope constatou que o nível de apoio á 

Reforma Agrária continuava alto, com 80%, e que 63% dos entrevistados 

consideravam a imagem do MST como ótima, boa ou regular (COMPARATO, 

2003, p.190). 
 

A tabela abaixo nos mostra isso de forma mais conclusiva. Vejamos: 

______________________________________________________________________

Apoio em %               1995               1996            1997             1998                 1999               2000 

Reforma agrária       - 90,6%          - 86,5 %       -94 %            -80 %               -                      -91% 

MST                           - 51,5 %         - 56 %           - 77,5 %        -63%                - 64 %            - 63% 

   

(COMPARATO, 2003, p.191). 

 

Como o MST tinha a aprovação da maioria da população brasileira, isso preocupou 

muita gente, e, ainda em 1996, a imprensa iniciou um trabalho de negativação da 

imagem do Movimento. Os grandes meios de comunicação passaram a divulgar as 

atividades do MST como “criminosas”, “fora da lei” e, por isso, não mereceriam o 

respeito e nem o apoio do povo brasileiro. A mídia passa a usar termos pejorativos, 

quando se refere aos integrantes do MST, como “invasores”, “baderneiros”, “violentos”, 

dentre outros. (INTERVOZES, 2011, P.07).   

Isso justifica a ação do Estado contra os Sem Terra, porque a chamada grande 
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imprensa coloca o MST como algo ruim para o desenvolvimento, que precisa ser 

combatido, exterminado.  

 Junho de 1996: a imprensa lançava um bombardeio sobre o MST. Foram dias seguidos 

de acusações, cuja fonte era a SAE (Secretaria de Assuntos Estratégicos) do governo 

Federal. De acordo com o relatório dessa Secretaria, distribuído á imprensa: 

Em algumas áreas de assentamentos estariam estocadas armas contrabandeadas do 

Paraguai; 

A organização do MST segue modelo paramilitar; 
O treinamento dos sem-terra é feito com ajuda de alemães, chilenos, cubanos, 

nicaraguense s e soviéticos;  

Os sem-terra fazem treinamento de guerrilha, pretendem instalar bases na região do 

Bico do Papagaio e estão fortemente armados. (MORISSAWA, 2001, p.217). 

 

 Os grandes meios de comunicação se referem ao MST e à luta pela terra 

negativamente de forma predominante. Isso influenciou na visão da população sobre o 

MST. Percebe-se esta tendência na pesquisa de opinião realizada pelo Ibope em 2000, 

quando se constata que: para 91% dos entrevistados concordavam que o MST deve lutar 

pela reforma agrária, mas sem invadir propriedades rurais e prédios públicos. A mesma 

pesquisa descobriu que 63% da população considera o MST um Movimento legitimo, 

por ser formado por trabalhadores querendo terra para trabalha. (COMPARATO, 2003, 

p.190).  

 

Se, em 1997, o MST tinha uma aprovação bem superior a de 2000 e os ataques 

ao Movimento iniciaram ainda em 1996, podemos concluir que a imprensa influenciou, 

sim, na visão da sociedade em relação ao MST, quando compreende que o MST é um 

movimento legitimo, mas não deve ocupar terra e prédios públicos.   

 Diante de tudo isso, o MST passou a investir mais em seus próprios meios de 

comunicação, como o Jornal Sem Terra, Revista Sem Terra, site, twitter, rádios 

comunitárias, etc. 

 E organizou estratégias de como lidar com a grande imprensa, desenvolvendo 

um manual de assessoria de imprensa que orienta a sua militância de como deve ser  o 

tratamento com os grandes meios de comunicação.  

 

3.12- Jornal Diário do Nordeste 

 

Antes de falarmos especificamente do jornal Diário do Nordeste, é importante 

compreendermos que a Comunicação é fundamental para o desenvolvimento de 

qualquer sociedade. As pessoas precisam comunicar-se, estabelecer uma relação um 
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para com o outro, para que desta forma possa desenvolver valores e construir a sua 

própria existência.   

A comunicação é um elemento importante em nossas vidas, que podemos 

dizer, com certeza, que todos nós somos comunicadores. Na verdade, a 

comunicação é o que faz as pessoas realizarem todas as coisas para viver. Se 

pararmos para pensar em todas as coisas que fazemos, veremos que a 

comunicação está todo o tempo presente; nas conversas, nos gestos, no jeito de 

se vestir, na bandeira em nossa mobilização. Esta é a comunicação direta, 
praticada pelas pessoas. 

(MST, 2001, p. 133). 

 

De acordo com essa afirmação, podemos dizer que nós não vivemos sem a 

Comunicação. Ela é essencial em nossas vidas. É por meio da Comunicação que 

estabelecemos relações e produzimos nossa própria existência. 

   Nesse processo de Comunicação, existem diversos meios e formas de se 

estabelecer um processo de troca. Onde alguém emitir uma mensagem e o receptor 

receber, podemos correr o risco do emissor se sobrepor ao receptor, exercendo assim 

um poder sobre o mesmo. 

A Comunicação não acontece do nada, ela tem uma intencionalidade, transmitir 

mensagens, para que sejam compreendidas por todos. O emissor utiliza diversas  

linguagens. 

 

A linguagem não tem apenas a função de informar - de transmitir de forma 

neutra mensagens de um emissor a um receptor, até porque o processo não 

pode ser compreendido somente por esse viés; ela comunica também a posição 

que o falante ocupa, e, portanto se constitui em uma arena de jogos onde se 

travam disputas ideológicas, onde se exercem formas de poder.(GIORDANI 

,2011,p.2). 

 

A Comunicação tem uma relação direta com a construção de poder. Ela trabalha 

com linguagens. Essas linguagens vão para além da simples informação. Não existe 

uma neutralidade nesta Comunicação. Ela tem a intenção de veicular as ideologias de 

quem emite a mensagem. É importante que compreendamos essa disputa ideológica, 

que está ligada aos projetos de sociedade. “A História de todas as sociedades até agora 

tem sido a História das lutas de classes” (MARX e ENGELS, 2008). Os autores 

apontaram essas classes como a burguesia e os proletários, os trabalhadores. A classe 

dominante e a classe dominada. As ideologias pregadas pelos meios de comunicação 

estão ligadas a algumas dessas classes. 

A disputa ideológica tem como objetivo a implantação de um projeto de 

sociedade, por isso se utilizam dos meios de comunicação, para construir um consenso 
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sobre as suas ideias, e com isso exercer o seu poder para domesticar o receptor. Assim a  

Comunicação é carregada de intencionalidades. A linguagem tem uma multiplicidade de 

sentidos. 

Tratando do poder da Comunicação, analisamos que, no Ceará, são praticamente 

dois os meios de comunicação impressos que detêm a hegemonia sobre os demais:  o 

Jornal O POVO, de maior circulação na capital; e o Diário do Nordeste, com 

abrangência Estadual, atingindo o público da capital e das cidades do interior. O Diário 

pertence a um grupo político empresarial do Estado do Ceará, o grupo Edson Queiroz.    

 

Essa questão dos grupos econômicos deterem o controle também de órgão de 

comunicação não é algo novo em nossa História. Vejamos o que nos Diz LIMA a 

respeito: 

 Não será coincidência, portanto, constatar que as oligarquias dominantes em 

vários estados e regiões do país (sobretudo no Nordeste), a partir das últimas 

décadas do século passado, têm em comum o vínculo com a mídia. Em 

especial, com as emissoras de rádio e televisão comerciais e suas 

retransmissoras (RTVs), mas também com as emissoras educativas. Seus 

membros são detentores de mandatos nos diferentes níveis de representação no 

Executivo e no Legislativo, mas, sobretudo, são governadores, deputados 

federais ou senadores. Os mais conhecidos exemplos são as oligarquias 

regionais identificadas por nomes como Barbalho, Sarney, Jereissati, Garibaldi, 

Collor de Mello, Franco, Alves, Magalhães, Martinez e Paulo Octávio, dentre 

outros. ( LIMA, LOPES, 2007, p 3 e 4). 
 

Como podemos constata essa é uma prática que vem ocorrendo em diversas 

regiões do Pais, no o Ceará não diferente, esta acontecendo a mesma coisa. 

É importante salientarmos que a família Jereissati é citada como uma das que 

detém o poder político, ao mesmo tempo em que detém o controle sobre a Comunicação 

no Ceará. O jornal Diário do Nordeste é apenas um dos meios de comunicação do grupo 

Edson Queiroz. Eles ainda controlam a TV Verdes Mares, emissoras de rádios, blogs, 

sites na internet. O grupo criou o sistema Verdes Mares que é ligado ao sistema Globo.   

O jornal foi criado em 1981, e se destacou entre os demais meios de 

Comunicação cearenses.  

A sétima empresa do grupo Edson Queiroz (QEQ), terceiro meio de 
comunicação do sistema verdes mares,(SVM) e o terceiro jornal diário com 

maior circulação no Estado após um ano de sua fundação. Em 19 de Dezembro 

de 1981, o primeiro exemplar do Diário do Nordeste chega às bancas. 

Amparado por um grupo empresarial forte, o DN entra no mercado jornalístico 

apresentando- se como um jornal moderno. (RODRIGUES, 2011, P. 49 ). 

 

O discurso inovador, moderno, contribuiu para a aceitação do Jornal pelo leitor.  
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Além disso, o jornal não é o único porta voz do grupo Edson Queiróz. É importante que 

tenhamos  a dimensão do poder político que é exercido pelo grupo no estado do Ceará. 

Eles não atuam apenas com Comunicação, mas também com outras áreas como é o caso 

da educação, água, gás, dentre outras.  

O primeiro número do jornal Diário do Nordeste (DN) circulou no dia 

19 de dezembro de 1981. Seu fundador foi o industrial Edson Queiroz.  

Edson Queiroz é considerado o maior exemplo de empresário bem 

sucedido do Ceará. O conglomerado econômico que conseguiu fundar 

assenta-se hoje, 2011, na primeira linha dos empreendimentos de 

sucesso do Estado. De vendedor e pequeno empresário nos anos 40, 

fundou, em 1951, a Norte Gás Butano, hoje empresa de porte 

nacional. Nos anos 60 fundou a Tecnorte, a Esmaltec, a Cascaju e 

assumiu o controle acionário da Rádio Verdes Mares. No limiar dos 

anos 70, fundou a TV Verdes Mares. Em 1973, o Ministro da 

Educação Jarbas Passarinho proferiu a aula inaugural da Universidade 

de Fortaleza (UNIFOR), mantida pela Fundação Edson Queiroz. 
Ainda nos anos 70, fundou a primeira emissora de rádio com 

Freqüência Modulada (FM) do Ceará, a Verdes Mares FM, e passou a 

distribuir água mineral, através da empresa Indaiá. Seu último 

empreendimento foi à fundação do jornal Diário do Nordeste, que se 

tornou o mais vendido no estado (NETO, 2011, p.56-57). 

 

O Jornal Diário do Nordeste é o periódico de maior circulação no Estado, 

tornando-se um meio de comunicação muito importante para o Ceará, uma vez que leva 

informação a todas as suas regiões. O grupo Edson Queiroz  também controla outros 

meios de Comunicação, exercendo uma hegemonia, principalmente no interior do 

Estado, uma vez que abrange todos os municípios cearenses, além de contar com a  

maior parcela de leitores dentre os jornais do Ceará.  

 O jornal possui o maior número de leitores na capital cearense, 

Fortaleza. O mesmo sustenta a marca de 79% de leitura entre os 

jornais locais e possui circulação em todos os municípios do Ceará. 

Além disso, mantém sucursais nas cidades interioranas de Juazeiro do 

Norte, Crato, Crateús, Iguatu, Sobral, Quixadá e Limoeiro do Norte.  

Atuando em diversas áreas comerciais, além da comunicacional, o 

grupo empresarial comanda atividades nos ramos da distribuição de 

GLP, água mineral e bebidas prontas, mineração, eletrodomésticos, 

agroindústria e educação. Já no campo da Comunicação, o Sistema 

Verdes Mares possui 7 veículos sendo eles: Jornais: Diário do 
Nordeste ;Rádios: Verdes Mares AM, FM 93, FM Recife ;Televisões: 

TV Verdes Mares, TV Diário; Portal Virtual: Portal Verdes Mares 

Revista: Gente (NETO & JUNIOR,2001,p.10). 

 

Hoje, o jornal é organizado por editorias e cadernos, como: Política, Nacional, 

Internacional, Cidades, Regional, Polícia, Negócio, Zoeira, Classificados, Caderno 3, 

Eva, Jogada, Tecnologia, Cultura, Infantil, Opinião, Turismo e Automóvel,  além do 

blog do Jornal. 
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4- COBERTURA JORNALÍSTICA DO DIÁRIO DO NORDESTE SOBRE A 

OCUPAÇÃO DO MST EM 1997 NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 

RURAL DO CEARÁ. 

Antes de falarmos diretamente da cobertura feita pelo o Diário do Nordeste 

sobre a ocupação do MST na Secretaria de Desenvolvimento Rural em 1997. 

Acreditamos que é importante compreender melhor o que é um acontecimento, neste 

caso um acontecimento midiático. Segundo França & Almeida (2008, p.01). “a análise 

de um acontecimento midiático nos leva inicialmente a indagar sobre a própria noção de 

acontecimento”. 

O que queremos estudar não é qualquer acontecimento, mas, sim, o 

acontecimento jornalístico. Berger & Tavares (2009, p.2). nos ajudam a compreender o 

que “pode-se dizer da existência de no mínimo dois “tipos de acontecimentos”, que se 

desdobram em vários outros: o acontecimento vivido no cotidiano, e o acontecimento 

jornalístico [...]”.  

Os acontecimentos ‘vividos no cotidiano’ são comuns; fazem parte da vida de 

qualquer pessoa, por isso muitas vezes tornam-se rotineiros, sem despertar algo de 

diferente. Nem sempre esse tipo de acontecimento é um acontecimento jornalístico, uma 

vez que o jornalista trabalha com a notícia. Então, acontecimento, para o jornalismo, é o 

fato possível de ser transformado em notícia. 

 O acontecimento é algo novo, provocador. “O acontecimento é desorganizador; 

ele abala pontos de vista estabilizados e suscita novos arranjos” (FRANÇA & 

ALMEIDA, 2008, p.2). 

Muitas vezes, o ocorrido é visto como algo surpreendente, inesperado, 

assustador e provoca diversas reações. Isso está relacionado ao contexto histórico 

vivenciado por cada pessoa.  

O acontecimento jornalístico nos faz refletir sobre a responsabilidade no 

momento de publicar o fato. Temos que considerar os efeitos daquele acontecimento no 

receptor. Como o outro vai se enxergar no acontecimento anunciado. Aqui poderíamos 

ressaltar a importância de sermos o mais fiel possível no momento de publicar os fatos 

ocorridos.  Precisamos ter clareza que o acontecimento impulsiona o receptor, levando-

o a desenvolver reações. 
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Então, o acontecimento influencia nossa forma de ver o mundo, e de agir diante 

dele. Como pensar a realidade a partir dos acontecimentos jornalísticos? Esses 

acontecimentos determinam outros acontecimentos? Aqui está posto um grande 

questionamento: quem produz e de que forma produz esses acontecimentos?  

 (...) os acontecimentos devem ser vistos como também pertencentes a 

processos de informação anteriores a eles existentes na dinâmica espaço-

temporal da sociedade, sendo, uma vez na mídia, componentes de um ciclo 

ininterrupto de transformações, a informação. Os acontecimentos da mídia 

podem ser considerados como o terminal e a parte emergente de um processo 

de informação que começou bem antes no espaço e no tempo.(Berger & 

Tavares,2009, p.6). 

 

  No Jornalismo, os fatos ganham publicidade a partir de informações anteriores. 

Os profissionais de Comunicação fazem a análise do acontecimento cotidiano com base 

em critérios de noticiabilidade. Só assim o acontecimento vem a público. Torna-se um 

acontecimento jornalístico. 

 Os acontecimentos jornalísticos, em alguns casos, apenas reforçam algo já 

ocorrido, materializado por um profissional de Comunicação. É um processo em 

construção, que não inicia e nem termina no momento em que o acontecimento 

cotidiano é transformado em acontecimento jornalístico, uma vez que o mesmo vai 

impulsionar diversas reações em um público diferenciado e pode retornar ao cotidiano 

como novo acontecimento. 

 Neste contexto os acontecimentos jornalísticos não se encerram em si mesmos. 

Eles são carregados de informações que transmitem variados sentidos que podem 

despertar reações no receptor,  ocorrendo do resultado dessa operação, pela dupla face 

da informação (o visível e o oculto), uma construção de sentido que não se esgotaria 

também na materialidade do jornal (BERGER,2009 p.06). 

A visão da Autora nos ajuda a compreender a construção do acontecimento, em 

especial o acontecimento jornalístico, desta forma vai nos ajudar a ter uma melhor 

compreensão de como o jornal Diário do Nordeste recria o acontecimento jornalístico 

sobre a ocupação do MST na Secretaria de Desenvolvimento Rural do Ceará (SDR), em 

1997, na cidade de Fortaleza, no Ceará. 

  

4.1 O Cenário da Reforma Agrária em 1997 no Brasil e no Ceará. 
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 Em 1997, o Brasil era presidido por Fernando Henrique Cardoso do Partido 

Social Democrático brasileiro (PSDB), que exercia seu segundo mandato. Neste período 

o Brasil vivenciou momentos de muitas privatizações de empresas estatais, o avanço do 

agronegócio, o fortalecimento do latifúndio, o aumento do êxodo rural, da pobreza e da 

miséria no campo.   

 Em 1997, o Governo FHC, na tentativa de desmobilizar a luta pela terra, 

implantou algumas ações dentre elas: a implantação da Reforma Agrária de mercado. O 

objetivo era enfraquecer os Movimentos sociais que lutam pela Concretização da 

Reforma Agrária.  

Alguns técnicos e intelectuais imaginavam que, estes programas ocorreriam o 

enfraquecimento do MST, CPT e de setores do MSTTR, ou aumentariam as 

fissuras entre estes e os camponeses-mutuários. Eles cometeram um equívoco 

teórico. A dor da subtração da terra e a vergonha da inadimplência dos 

camponeses-mutuários estão construindo os caminhos (re) encontro do que 

antes havia sido um desencontro (ALENCAR, 2006, p. 218). 

Para a concretização do mercado de terras, os agricultores pegavam dinheiro em 

forma de empréstimo no banco e os fazendeiros lhes vendiam terras sem qualidade, 

inadequadas para fins de reforma agrária e, por preço de mercado. Para que pudessem 

ter acesso ao crédito, os agricultores tinham que forma associações.  Em algumas 

localidades, os próprios fazendeiros, interessados em vender suas terras e obterem 

lucros, formaram essas associações, utilizando os moradores como cobaias. Às vezes, 

colocando os seus gerentes de fazenda para serem os presidentes das associações.  

O grande entre um modelo e o outro são ingerências que há dentro dos 
programas. Tanto na desapropriação quanto na compra e venda existe 

ingerências políticas, corrupção,manipulação. Porém, com a compra e venda, a 

gente pensou que a organização dos trabalhadores “peitaria” estes problemas. 

Mas não peitou. Hoje, no processo de Reforma Agrária Solidária, a gente vê 

pessoas agenciando proprietários rurais, formando associações para comprar 

terra, associações brigando para pagar um valor mais alto do que aquela terra 

vale. Na realidade, quando a gente pensou em um modelo complementar, não 

pensou nas deturpações que existem dentro um e de outro (dirigente do 

IDACE, 2003). (ALENCAR, 2006, p.216).     

Ao final das compras e vendas, os agricultores ficaram endividados nos bancos e 

os fazendeiros, além de lucrarem, continuavam exercendo forma de poder sobre os ex- 

moradores. Tudo isso por meio do presidente da associação que  obedece as ordens e, ao 

mesmo tempo, torna-se uma espécie de chefe dentro da comunidade. Portanto, a 

reforma agrária de mercado não rompe com a estrutura de poder exercida pelos 

latifúndios sobre os agricultores. A dominação continua.  
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Em 1997, esse tipo de reforma agrária de mercado teve um grande impulso do 

governo federal, tendo sido o Ceará um dos estados escolhidos para implantar essa 

política. 

Outro acontecimento importante em 1997 foi a Marcha Nacional do MST que 

reuniu 100 mil pessoas em um ato político em Brasília, após o  aniversário de um ano 

do Massacre de Eldorado dos Carajás, ocorrido em 17 de Abril de 1996, no estado do 

Pará. Neste ano de 1997, como já mostramos anteriormente,  a popularidade do MST 

chegou ao auge, as pesquisas de opinião mostraram que a maioria da população 

brasileira apoiava o MST e sua forma de luta  

No Ceará, o cenário não é diferente. O governo Tasso Jereissati, do PSDB,  

assim como o presidente, que estava no seu segundo mandato consecutivo. Com Tasso, 

a política de compras de terra implantada pelo Presidente  ganha força no Ceará. 

Em 1997, o MST já está consolidado no Estado do Ceará. Havia unidade, entre 

os diversos Movimentos camponeses com atuação no campo cearense. Ao mesmo 

tempo o MST tinha uma boa aprovação pela população do Estado e algo marcante no 

período era seca, que resultou na falta de água potável, alimentos, mortes de animais 

dos agricultores, o avanço de doenças no meio rural. 

Tanto em nível nacional, como aqui, no Ceará, o governo adotou a tática de 

isolamento do movimento social, por isso não negociava; ou, quando negociava, não 

cumpria com o negociado, com o intuito de desmoralizar o movimento. Além disso, o 

governo dificultava o acesso aos créditos para os camponeses. Nesse contexto, o 

governo passa a usar a grande mídia para atacar o MST, com o objetivo de desmoralizar 

e enfraquecer a luta pela terra no Brasil. 

 Diante desse cenário, o MST apostou na força do povo organizado. Realizou a 

marcha nacional, além de diversas ocupações de terras e prédios públicos em todos os 

Estados do Brasil. Nesse contexto, o MST ocupa a Secretaria de Desenvolvimento 

Rural do Estado do Ceará, na Avenida Bezerra de Menezes, em Fortaleza.    

4.2  Ocupação da Secretaria de Desenvolvimento Rural 

A ocupação da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Ceará aconteceu após a 

Marcha Nacional do MST, realizada em 1997. A marcha mobilizou todos os Estados da 
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federação onde o movimento estava organizado, chegando a Brasília com cem mil 

pessoas. 

No Ceará, o MST havia realizado uma audiência com o governador Tasso 

Jereissati no mês de julho deste ano, onde ficou acertada a implantação de algumas 

ações nos assentamentos, entre elas o Programa de Alfabetização de Jovens e Adultos 

(EJA)  e Projeto São José, com o objetivo de contribuir para com os agricultores na 

convivência com a seca. 

Como o governador não cumpriu com o acordado, os trabalhadores ocuparam a 

Secretaria com o objetivo de reivindicar o que já havia sido acertado. Dois mil 

trabalhadores e trabalhadoras rurais organizadas pelo MST permaneceram acampados 

por dezoito dias na Avenida Bezerra de Menezes, em Fortaleza, em 1997. Essa foi à 

ocupação mais longa da história do MST em prédios públicos do Ceará. 

Chegar a Fortaleza não foi fácil. Os agricultores vieram do sertão, em sua grande 

maioria, em paus de arara. Sofreram a primeira forma de violência antes mesmo de 

entrar na capital: os trabalhadores foram barrados pela polícia na entrada da cidade. Mas 

a vontade era tão grande, que os camponeses vieram a pé e chegaram a Secretaria de 

Desenvolvimento Rural do Ceará em marcha, cantando e gritando palavras de ordem. 

Dessa forma, o MST ocupou a Secretaria e permaneceu no local por dezoito dias. 

 

  A ocupação foi marcada pela resistência dos trabalhadores, pela solidariedade e 

pela violência da polícia militar contra os Sem Terra. Durante esses dias, ocorreram 

momentos de repressão, deixando diversos trabalhadores feridos.  

Neste processo, o jornal Diário do Nordeste (DN), de propriedade do grupo 

empresarial Edson Queiroz, ligado ao então governador Tasso Jereissati, fez um 

acompanhamento sistemático do ocorrido, publicando 30 matérias em 18 dias sobre a 

ocupação na Secretaria. As publicações vão dando corpo à construção do 

acontecimento, neste caso, a ocupação realizada pelo MST.  

4.3 A Construção do acontecimento jornalístico 

A ocupação da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Ceará realizada pelo 

MST aconteceu na manhã do dia 27 de Novembro de 1997. No dia seguinte, o jornal 

Diário do Nordeste veicula a primeira matéria sobre o ocorrido, iniciando, assim, a 

construção de um acontecimento jornalístico, cuja cobertura duraria dezoito dias. A 
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partir da primeira matéria publicada e em todas que se seguiriam a esta, o jornal foi 

dando corpo ao que, na visão do periódico, era a ocupação. 

Um grupo de trabalhadores Rurais Assentados pelo Instituto de 

colonização e reforma Agrária (INCRA) e  integrantes do Movimento 
Sem Terra (MST) assentados pelo Governo do Estado, invadiram 

Fortaleza, na manhã de ontem, com o objetivo de ocupar a Secretaria 

de desenvolvimento Rural ( SDR)
1
.  

 

Figura 1- foto de capa do DN em 28 de Novembro 

             Nesta edição, o jornal publica na capa, uma foto grande de uma criança sem 

terra com uma bandeira do MST nas mãos. O jornal afirma que os agricultores pedem 

ações de combate aos efeitos da seca.  

O jornal revela que os três mil trabalhadores são oriundos principalmente das 

regiões do sertão do Ceará. Menciona a pauta dos agricultores, como projeto de 

alfabetização de adultos, liberação de projeto São José e projeto de convivência com a 

seca. Nesta matéria, o jornal dá voz ao MST, quando um dos seus dirigentes afirma que:  

Quando foi feita uma grande mobilização no final de julho, o 

Governo do Estado propôs uma série de projetos alternativos 

agregados ao São José, para atender as reivindicações de 

crédito especiais para combate a seca. A implantação do EJA 

estava prometida para Outubro.
2
 

                                                             
1
 Jornal Diário do Nordeste, 27/11/1997.p.06. 

2 Jornal Diário do Nordeste,28/11/1997, p.06 
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Mas algo que realmente chama atenção, nesta primeira matéria, é a frase Um 

grupo de trabalhadores  Rurais Assentados pelo  Instituto de colonização e reforma 

Agrária (INCRA) e  integrantes do Movimento Sem Terra (MST) assentados pelo 

Governo do Estado, invadiram Fortaleza... Essas expressões “grupo”, “invadiram”, 

passam uma mensagem de que os trabalhadores são um grupo organizado, para invadir 

algo que é alheio, que é proibido. Que invadir é algo errado, mal, fora da lei, por isso 

não merece o apoio da população e tem que ser combatido pelo Estado. Desta forma, é 

justificada qualquer ação promovida pelo Estado no intuito de conter os invasores. 

Essa não é uma definição isolada do repórter de classificar o Movimento como 

invasor, mas há meios usados pelo o Jornal para manipular a realidade, conhecidos 

como indução: “o leitor é induzido a ver o mundo não como ele é, mas sim como 

querem que ele o veja.(...)” (ABRAMO,2003, p-33). 

(...) Alguns aspectos são sistematicamente relembrados na composição das 

matérias sobre determinados grupos sociais, mas igualmente evitados de forma 

sistemática quando se trata de outros. Depois de destorcida, retorcida e recriada 
ficcionalmente, a realidade é ainda assim dividida pela imprensa em realidade 

do campo do Bem e realidade do campo de Mal, e o leitor/receptor é induzido a 

acreditar não só que seja assim, mas que assim será eternamente, sem 

possibilidade de mudança (ABRAMO,2003,p-35).    

O Diário se utilizou do padrão de manipulação da indução.Essa frase deslocada 

“invadiram Fortaleza, na manhã de ontem” é uma afirmação que quer induzir o receptor 

a construir uma imagem negativa do MST, deslegitimando sua pauta de reivindicações.   

O jornal faz uma divisão entre os assentados do Instituto de Colonização e 

Reforma Agrária (INCRA) e os assentados que compõem a base do MST. Na verdade, 

não fica claro se é algo intencional, no sentido de dividir o MST, ou se é falta de 

conhecimento, porque os Sem Terra que fazem parte do MST são tanto os assentados do 

INCRA, quanto os assentados pelo Governo do Estado, além das famílias acampadas. 

Se a intencionalidade é dividir, fragmentar o que realmente é o MST, podemos 

aqui identificar mais um dos padrões de manipulação utilizados pela grande imprensa 

que é a inversão. Dentro desse padrão de manipulação, podemos identificar “o frasismo 

que surge, assim, quase como a manipulação levada aos seus limites: uma frase, um 
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trecho de frase, as vezes uma expressão ou uma palavra, são apresentadas como a 

realidade original”(ABRAMO, 2003, p. 30). 

A linguagem adotada pelo Diário coloca o Movimento dos Trabalhadores Sem 

Terra em uma posição de ilegalidade, de deslegitimação.  

A linguagem não tem apenas a função de informar - de transmitir de 

forma neutra mensagens de um emissor a um receptor, até porque o 

processo não pode ser compreendido somente por esse viés; ela 

comunica também a posição que o falante ocupa, e, portanto, se 
constitui em uma arena de jogos onde se travam disputas ideológicas, 

onde se exercem formas de poder.” (GIORDANI,2011p.2 ). 

 A partir do pensamento acima citado, podemos dizer que a Comunicação tem 

uma relação direta com a construção de poder. Ela trabalha com linguagens. Essas 

linguagens vão para além da simples informação. Ela tem a intenção de veicular as 

ideologias de quem emite a mensagem. É importante que compreendamos essa disputa 

ideológica, que está ligada a  defesa de projetos de sociedade.  

  A edição do dia 29 de Novembro do jornal Diário do Nordeste traz a seguinte 

matéria: “TRABALHADORES RURAIS MANTÉM PROTESTO”. Na publicação 

deste dia, o Diário coloca que os agricultores mantêm o acampamento na avenida em 

frente à Secretaria, esperando serem recebidos pelo  Governador Tasso Jereissati, para 

discutir suas pautas. 

 Na mesma matéria, o jornal informa que os trabalhadores tentaram ocupar as 

dependências da Secretaria e foram atacados pelo Batalhão de Choque da Policia 

Militar. Na ocasião, cinco agricultores saíram feridos. O Diário afirma que: “Houve 

tumulto pela manhã quando um grupo de manifestantes decidiu romper o cerco policial 

na tentativa de invadir a SDR”. O Jornal coloca ainda que, segundo membros do MST, 

cinco pessoas saíram feridas.
3
 

Nesta matéria, o Jornal ataca os trabalhadores, colocando os Sem Terra como os 

verdadeiros responsáveis pelo confronto.  Como os agricultores tentaram invadir. Por 

isso, justifica-se a violência cometida pelos militares. Para dar mais vida à imagem dos 

SEM TERRA como “baderneiros”, o Diário coloca a frase descontextualizada de uma 

dirigente do MST que afirma: “não podemos ficar esperando que eles decidam algumas 

coisas”,afirmou a diretora estadual do movimento dos SEM TERRA, Deusália Afonso..  

                                                             
3
 Jornal Diário do Nordeste, 28, 11,1997, p.02. 
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 O Jornal que pertence ao grupo Edson Queiroz faz questão de apresentar os 

trabalhadores como desordeiros. O jornal não expressa a violência cometida pelos 

policiais. Os trabalhadores não têm nomes, são anônimos, não existem? O Jornal não dá 

vida a essas pessoas, elas não interessam, não são pessoas importantes?  O Diário não 

faz um aprofundamento sobre as causas dos acontecimentos. Por que os trabalhadores 

ocuparam a SDR? Quais os motivos levaram a isso? Por que os policiais feriram cinco 

trabalhadores? O que há por trás de tudo isso?  

Mais uma vez, podemos observar a presença da manipulação das informações. 

Já mencionamos as frases soltas que, muitas vezes, trazem consigo várias afirmações e 

valores sem um aprofundamento maior do contexto, causando assim uma dificuldade, 

para que o receptor possa compreender a matéria.  

 Na mesma matéria, o jornal publica que uma fonte que não quis se identificar 

afirma que  o objetivo do Governo é derrotar os trabalhadores pelo cansaço: “eles não 

vão aguentar muito tempo em cima do asfalto sob esse sol quente”.  

 Ainda nesta edição, o Diário desaca que os trabalhadores permanecem 

acampados, interditando uma das faixas da Avenida Bezerra de Menezes. O Jornal 

coloca que, por conta da ocupação, os motoristas terão dificuldades de trafegar neste 

final de semana nos trechos que dão acesso às praias. “O trânsito para as praias do 

litoral norte deverá ser lento no final de semana, já que apenas uma das pistas estará 

aberta para passagem de veículos”.
4
O Jornal tenta jogar a opinião publica contra os sem 

terra, afirmando que a lentidão do trânsito é culpa dos trabalhadores.  

O jornal veicula matéria em 01 de Dezembro de 1997, na editoria de Cidade com 

o titulo: Acampamento de Sem Terra suja avenida. A matéria faz uma descrição de 

como está organizado o acampamento na Bezerra.  

Mas como é de se esperar de um local que abriga cerca de 2.000 pessoas sem 

um mínimo de estrutura, a Bezerra de Meneses está acumulando muita sujeira. 

Não era para menos: cinco banheiros feitos de lona para mulheres e  de papelão 

para os homens, foram montados em pleno  canteiro central  da avenida. 

Embora haja recomendação para que os banheiros sejam usados apenas para o 

banho, muitos não tem onde fazer as suas necessidades fisiológicas e utilizam o 

próprio local. O mal cheiro já começa a dividir o espaço da avenida com, 

                                                             
4
 Jornal Diário do Nordeste,  (29/11/1997/p.02)  
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malas, barracas, e com os próprios sem terra. Os policiais também estão 

sofrendo com o problema e mantém uma distância maior dos banheiros 
5
 

Ao veicular a manchete “Sem Terra suja avenida”, o leitor não precisa ler o 

conteúdo da matéria, o próprio título já informa que os camponeses vieram, invadiram e 

sujaram a cidade de Fortaleza. O jornal vai consolidando a imagem negativa do 

movimento. Novamente, podemos ver presente um dos mecanismos de manipulação, 

neste caso a indução.   

A indução se manifesta pelo reordenamento ou pela recontextualização dos 

fragmentos da realidade, pelo subtexto- aquilo que é dito sem ser falado- da 

diagramação e da programação, das manchetes e noticias, dos comentários, dos 

sons e das imagens, pela presença, ausência de temas, segmentos do real, de 

grupos da sociedade e de personagens. (ABRAMO, 2003. P-34). 

Os trabalhadores acampados decidiram realizar uma passeata com destino à 

Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, com objetivo de buscar o apoio dos 

deputados, para que eles pudessem intermediar uma audiência com o Governo do 

Estado Tasso Jereissati, que ainda não havia recebido a comissão do Movimento. 

Mas os trabalhadores rurais foram surpreendidos ao chegarem à Assembleia. 

Com a violência por parte da polícia militar, que já se encontrava nas imediações da 

casa. Os policiais, além de agredir os manifestantes com cassetetes, bombas de gás, 

deflagraram tiros de armas de fogo para o alto, com o intuito de ameaçar e desmobilizar 

os Sem Terra. 

A violência acirrou o ânimo dentro da Assembleia entre parlamentares 

governistas e opositores ao governo Tasso. Após a intervenção de deputados de partidos 

de esquerda, uma comissão dos agricultores conseguiu entrar na Assembleia, mas a 

violência militar deixou 20 trabalhadores rurais feridos.  

No Caderno de Política, que retrata o que aconteceu na visão do jornal, a matéria 

intitulada “Confusão na Assembleia” e tendo como subtítulo: “Manifestantes motivam 

amplos debates no plenário”, afirma que: 

Muita confusão. Tiro para o alto e alguns feridos. Desta forma terminou a 

visita que manifestantes do Movimento Nacional dos Trabalhadores Sem-Terra 

(MST) fizeram ontem a Assembleia Legislativa. Segundo Fátima Ribeiro 

                                                             
5 Jornal Diário do Nordeste,  (01/12/1997, p.14) 
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diretora do MST no Ceará, e uma das diretoras Nacionais do Movimento, os 
policiais não deixaram que houvesse sequer negociação. Segundo ela, que 

estava na comissão de negociação, logo que os manifestantes se aproximaram 

da entrada das galerias foram recebidos com tiros para o alto e bombas de gás 

lacrimogêneo.“tentamos negociar, mas eles fizeram uma barreira e começaram 

os pontapés e tiros para o alto”, alega Fátima que teve o supercílio cortado, 

segundo ela, por um cabo da arma de dos guardas
6
. 

Nesta matéria, o jornal apresenta a versão da polícia militar sobre o ocorrido, 

onde um comandante alega que a policia efetuou ação em legítima defesa. 

(...) o coronel Wandemburgo, comandante da guarda da Assembleia 

Legislativa, a policia agiu em legitima defesa. “Eles chegaram avançando para 

invadir a Assembleia, armados de pau e pedras. A policia agiu para defender a 
Assembleia e os próprios deputados”, explicou. Segundo o comandante os 

manifestantes chagaram a dar pedradas nos vidros da entrada principal da 

Assembleia. “Os vidros só não quebraram porque são muito fortes”, 

completou.
7
  

Novamente o  jornal, em sua cobertura jornalística, retrata o Movimento como 

violento, por isso precisa ser contido, isso justifica a força policial. Faz uma defesa das 

forças armadas, do Estado e condena os trabalhadores que lutam por direitos.  

A posição do DN em defender as forças armadas e atacar os Movimentos de 

esquerda não é uma atitude isolada. Desde sua fundação, o periódico condenava as 

ações dos movimentos sociais. Essa é uma visão política do Diário. Isso está registrado 

em uma matéria logo após a sua fundação
8
. 

A fala dos militares serve para reforçar a posição do periódico a respeito do 

Movimento social. Como podemos ver, esse discurso de uma comunicação imparcial, 

objetiva, neutra, cai por terra, uma vez que, desde o princípio, o DN tem uma posição 

                                                             
6 Jornal Diário do Nordeste, Caderno Política, ( 03/12/1997.p.04) 

 

7
 Idem. 

8 Vejamos o que nos diz NETO a respeito da forma na qual o DN defende os militares e ataca a esquerda:   

No sexto dia de existência do DN, o Editorial fazia um ataque ao Partido do 

Movimento Democrático Brasileiro (PMDB) pelo fato de o mesmo abrigar 

notórios líderes da esquerda brasileira, aos quais acusava de radicais por não 

aceitarem fazer acordos políticos com os representantes da ditadura. Assim, no 

mesmo instante em que o DN atribuía a si próprio ter por objetivo a 

imparcialidade e a objetividade, defendia a continuidade do regime e de seus 

representantes no poder. (NETO, 2011, p.67) 
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política preconceituosa em relação às lutas de esquerda no Brasil. Com o MST não seria 

diferente, ainda mais porque o Jornal pertence ao grupo empresarial ligado ao 

governador Tasso, diretamente envolvido no processo da mobilização, mesmo que de 

forma oposta à luta dos trabalhadores. De acordo com NETO  “o editorial do DN 

preocupava-se seriamente com o projeto de esquerda do PT, CUT, Teologia da 

Libertação e dos SEM TERRA.”(NETO, 2011,p.90-91). 

Não existe objetividade: “Existe, é claro, uma falsa objetividade, que pervagou 

por muito tempo manuais de jornalismo e mesmo certos jornais da grande imprensa. É 

uma objetividade falsa não por que relativa, mas porque aparente e subjetiva.”[...] .( 

ABRAMO,2011,p.40). 

Para compreender melhor a atuação DN em relação ao MST ou aos Movimentos 

de esquerda no Brasil, é importante analisarmos o primeiro Editorial de fundação do 

Periódico, momento em que o Jornal define como será esse novo órgão de 

Comunicação cearense.  

O DN se apresenta como moderno, defensor dos direitos dos trabalhadores. Fala 

de desenvolvimento, de crise econômica, de seca, das potencialidades e discriminação 

do Nordeste, da importância de investir na industrialização, de cultura e, no final, 

defende o capitalismo como modelo de organização da sociedade. Isso fica registrado 

em seu primeiro editorial, em 19 de Dezembro de 1981:  

O Diário do Nordeste será um defensor estrênuo da economia 
de mercado, pela convicção de que o capitalismo empregado de 

justiça social é o único sistema sob o qual há lugar para que 

cada um utilize  suas aptidões, a fim de atingir  uma posição de 

relevo corpo social(RODRIGUES,2011, p. anexo- b)      

O capitalismo confronta o projeto dos trabalhadores, dos Sem Terra e da maioria 

dos movimentos de esquerda. Desta forma, o DN se afirma como um defensor das 

relações capitalistas e opositor de qualquer organização que se contrapuser a esse 

sistema. Portanto, a visão do DN dos Sem Terra é a visão do defensor do capitalismo.     

 Após intermediação dos deputados Eudoro Santana, do PSB, Artur Bruno e 

João Alfredo, do PT, e Barros Pinho, do PMDB, uma pequena parcela dos 

manifestantes conseguiu ter acesso às galerias da Assembleia.   Na ocasião, o Presidente 



74 

 

Luiz Pontes, do PSDB, diz que “não autorizou lotar as galerias para evitar possíveis 

tumultos”.
9
 

Na mesma matéria, o Diário veicula pronunciamentos e divergências entre os 

deputados no plenário da Assembleia.  

 O deputado Artur Bruno criticou a ação da policia. “É lamentável que a policia 

militar não tenha competência e habilidade para lidar com as manifestações 

populares”. Para o deputado os Parlamentares deveriam se sentir valorizados 

com a visita da população as galerias da casa. “As agressões sofridas pelos 

manifestantes traduzem a truculência e a arrogância política do governo Tasso 

Jereissati, que não sabe conviver com opiniões divergentes”, disparou Bruno
10

. 

 

 Em seguida, o deputado João Alfredo, do PT, faz duras críticas à forma como os 

manifestantes foram recebidos na casa e o deputado Fernando Hugo defende a posição 

da polícia. O Diário divulga um trecho dos discursos: 

 As galerias da Assembleia deveriam estar abertas para o povo, independente 
de ser servidor público, sem-terra ou de qualquer outro segmento. “Essas 

pessoas não são bandidas, são trabalhadores rurais que estão com fome, mas 

lutando de forma legitima”. A afirmação foi feita ontem, na Assembleia 

Legislativa em pronunciamento do deputado João Alfredo (PT). O deputado 

Fernando Hugo (PSDB), vice- líder da bancada tucana  fez um aparte 

criticando a maneira como os sem-terra chegaram a casa. “Armados de paus e 

pedras”. João Alfredo rebateu afirmado que o deputado estava tentando 

inverter a situação em favor dos policiais, “não admito que invertem a situação 

de quem começou o tumulto foi o MST.Tem várias pessoas com o supercílio 

cortado e não é de pedra, não, deputado Fernando Hugo, é de cassetete”, 

rebateu  Alfredo 

Durante o pronunciamento o deputado criticou ainda a policia militar. Segundo 

ele “se não fosse a intolerância da tropa de choque da policia militar, que 

recebeu os manifestantes dessa forma, teríamos evitado a violência que 

aconteceu lá fora. É lamentável que esses atos  maculem a imagem do poder 

legislativo”. Afirmou. O deputado finalizou dizendo que a população precisa 

de polícia é nas ruas. Fernando Hugo ratificou que a forma   como os sem-terra 

entraram na assembleia foi o principal motivo do tumulto. “ Eles entraram em 

bando  fazendo barulho que até assustou um grupo de servidores que estavam 

na casa
11

 

 Só após a violência contra os trabalhadores rurais, e os debates entre os 

deputados no plenário da Assembleia, é que uma comissão de negociação do MST foi 

recebida pelo presidente da Casa Luis Pontes. O Jornal divulgou que: 

                                                             
9
 Ibidem. 

10
 Ibidem. 

11 Jornal Diário do Nordeste, (03 /12/1997.p.04) 
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O grupo pediu o apoio oficial da Assembleia na luta pela execução de um 
acordo assinado em julho desse ano, por representantes do MST, pelo 

Secretario de Desenvolvimento Rural do Estado, Pedro Sisnando e pelo 

presidente do IDACE, Antonio Bezerra Peixoto. Através do documento foram 

firmadas várias medidas governamentais para os assentamentos, que, segundo 

Fátima Ribeiro, já estavam sendo prometidas há mais de dois anos. Dentre 

essas medidas estão concessão de crédito especial para o desenvolvimento dos 

Assentamentos no período de seca, aumento de recursos para os assentamentos. 

Elaboração de uma política agrícola e criação de um programa de alfabetização 

e capacitação do assentados
12

 

 Na Assembleia Legislativa, os trabalhadores foram recebidos com muita 

brutalidade. Diversos trabalhadores ficaram feridos entre eles crianças. A matéria 

intitulada  Pancadaria marca manifestação – trabalhadores rurais negociam com o 

governo, mas decidem manterem acampamento, dá conta de que os agricultores, 

mesmo após sofrerem violência, decidiram sair da Assembleia em marcha em direção 

ao Cambeba, mas foram barrados por homens da policia militar. Mesmo assim, os 

manifestantes bloquearam a BR116 próximo ao Cambeba onde ficaram ate o início da 

noite. Como a negociação não resolveu a pauta dos acampados, eles voltaram para a 

Bezerra de Menezes onde permaneceram acampados. 

                                                             
12 Jornal Diário do Nordeste,  ( 03/12/1997.p.04) 
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Figura 2-matéria veiculada em 03 de Dezembro de 1997 

Vejamos o que disse o Jornal:  

  

Ao chegarem a Assembleia, foram recebidos por policiais que protegiam a 

entrada da casa legislativa. No confronto houve tiros disparados para o alto, 
pelos policiais, bombas de gás lacrimogêneo e muita pancadaria. Uma bomba 

atirada contra a multidão explodiu na criança Marcelo Matos da Silva (o 

menino cantor de Ocara, interior do Ceará) e em sua irmã Marcovana Matos da 

Silva. Assustados e chorando muito os dois foram socorridos pelos 

companheiros. Maria de Fátima Ribeiro, uma das lideres do Movimento Sem 

Terra( MST) no Ceará, foi atingida pelo cano de uma escopeta de um dos 

policiais. A trabalhadora rural conhecida como Conceição, teve um braço 

quebrado e uma perna fraturada e foi levada para ao hospital dos Acidentados, 

segundo informações da direção estadual do MST, Já Francisco das Chegas 

Sobrinho (50), teve o nariz e a fronte atingidos por cassetetes e sangrava 

bastante. Algumas mulheres grávidas passaram mal e foram socorridas pelos 
manifestantes.  

 O DN afirma ainda que:  

Os dois mil trabalhadores rurais, após deixarem a Assembleia Legislativa, 

decidiram partir para o Cambeba, a fim de acompanhar as negociações de 

perto. Quando eles chegaram no inicio da BR-116 eles foram barrados pela 

tropa de choque da policia militar, ficando então presos entre os policiais, que 

interditaram o inicio rodovia.
13

 

                                                             
13 Idem. 
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 “Ao chegarem a Assembleia, foram recebidos por policiais que protegiam a 

entrada da casa legislativa”. É importante perguntar que mensagem está sendo 

veiculada, quando o periódico afirma que os policiais estão ali para proteger. Essa 

afirmação é uma opinião do próprio jornal, não é de uma fonte. Se, em várias matérias, 

o MST é colocado como um Movimento violento, a frase citada reforça ainda mais essa 

imagem, mesmo sem dizer claramente isso. Uma vez que se proteger, é se proteger de 

algo, de alguém, neste caso dos trabalhadores rurais. 

Mais uma vez o DN se utiliza dos padrões de manipulação apresentados por 

ABRAMO,2001,  para assim tentar ludibriar o leitor. Aqui, nesta pequena frase, 

podemos constatar pelo menos três dos padrões de manipulação, a inversão da versão 

pelo fato: “não fato em si que passa a importar, mas a versão que ele tem o órgão de 

imprensa, seja essa versão originada no próprio órgão de imprensa, seja adotada ou 

aceita de alguém- da fonte das declarações e opiniões”.(ABRAMO,2001, p.29) A frase 

faz referência aos camponeses como violentos, isso de forma subliminar, mas,foram os 

policiais que cometeram a violência e também foram responsáveis por esta, porém, o 

DN diz que eles estavam protegendo a Assembleia: desse modo prova uma inversão dos 

fatos, de acordo com a opinião do órgão de imprensa.  

Mas o que torna a manipulação um fato essencial e característico da maioria da 

grande imprensa brasileira hoje é que a hábil combinação dos casos, dos 

momentos, das formas e dos graus de distorção da realidade submete, em geral 

e em seu conjunto, a população à condição de excluída da possibilidade de ver 

e compreender a realidade real e a induza a consumir outra realidade, 

artificialmente inventada. É isso que chamamos de padrão de indução 
(ABRAMO, 2011, p.33). 

Após a violência cometida pela policia militar contra os trabalhadores Sem Terra 

a mando do Governo do Estado, os agricultores receberam diversos apoios da população 

de Fortaleza, de setores ligados à Igreja católica.  

 (...) Ontem, o dia para eles transcorreu normalmente em seu acampamento 

defronte a secretaria de desenvolvimento rural (SDR), as comunidades eclesiais 

de base (cebs), pastorais e organicismos sociais da arquidiocese divulgaram 

uma nota a imprensa. Mostrando seu repudio diante a violenta repressão 

comandada pelo o Governo do Estado contra os trabalhadores rurais  “ [...] 

repudiamos com veemência a truculenta  repressão do governo quando os 

trabalhadores se manifestavam em frente a assembleia legislativa, espaço do 

povo e quando se dirigiam rumo ao cambeba, sendo obrigados a acampar na 

BR 116. Esta é de fato a resposta do governo as justas reivindicações das 
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classes mais pobre como já aconteceu anteriormente com estudantes, 

professores, servidores públicos, operários e na greve da mesma policia “. 
14

 

 Ainda nesta matéria, o Diário relata a indignação dos trabalhadores Sem Terra 

para com o Governo do Estado, uma vez que o Governador ainda não atendeu à pauta 

dos trabalhadores. Uma acampada afirma que: “quanto tempo vamos ficar, não 

sabemos. Quem decide é o Governo, se ele atender nossos pedidos”, frisou a 

manifestante ao relatar a indignação de todos. “se preciso for ficaremos até o Natal”
15

. 

Aqui fica claro que os agricultores estão dispostos a resistir. Não querem retornar aos 

assentamentos sem uma solução concreta sobre os pontos apresentados ao Governador. 

 O jornal veicula informações de que há uma expectativa de chegada de novos 

trabalhadores, vindos dos assentamentos do Sertão, para se somarem aos que já se 

encontram acampados na Bezerra de Menezes. 

A possibilidade de chegar mais agricultores do interior do Estado para se juntar 

com os manifestantes que estão em Fortaleza desde o dia 27 de Novembro, é 

um fato não descartado pela diretoria Estadual do MST. “com a pancadaria de 

terça -feira ao invés das pessoas ficarem com medo, indo embora, estão mais 

disposta a continuar aqui no acampamento (na avenida bezerra de Menezes ) 

disse Deuzalia
16

. 

 O governador do Estado, Tasso Jereissati, após doze dias de ocupação, não havia 

recebido uma comissão do MST para realizar qualquer tipo de negociação. Os 

trabalhadores permaneciam acampados, mas sem resposta concreta sobre as pautas 

apresentadas. Diante disso, o DN veicula matéria que retrata um pouco essa realidade.   

A matéria foi publicada no Caderno Regional com o título: “Trabalhadores 

rurais aguardam audiência”. No acampamento, não falta manifestação de solidariedade 

do povo da capital. Logo no inicio da matéria, o periódico divulga trecho sobre a 

posição do MST em relação à continuidade do acampamento: 

Os trabalhadores rurais acampados na Av. Bezerra de Menezes, 

afirmaram que só vão deixar  o local depois de haver uma negociação 

com o Governo do Estado  para liberação de recursos.“Se for preciso 

                                                             
14 Jornal Diário do Nordeste. (04/12/1997.p.03) 

 

15
 Jornal Diário do Nordeste, (04/12/1997,p.03) 

16 Idem. 
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agente vai passar natal, ano novo, carnaval até serem atendidas nossas 
reivindicações”, disse Antonia Ivoneide Melo,conhecida como Nenen, 

que é  a coordenadora deste acampamento.Segundo ela, a audiência já 

foi solicitada através do Arcebispo.
17

 

Ainda nesta matéria, o jornal informou que os trabalhadores estão recebendo 

apoios de diversos setores da sociedade fortalezense.  

Até agora, os integrantes do Movimento têm recebido bastante apoio 

da Igreja, Sindicatos, CEBs e, principalmente, da população em geral. 

Diariamente, recebem alimentação, roupas e remédios. Só esta 

faltando lonas para as barracas.
18

 

O jornal fecha a matéria trazendo informações relacionadas às crianças no 

acampamento.  De acordo com a matéria “Os filhos dos trabalhadores continuam 

acolhidos na casa Paroquial da Igreja de São Gerardo. A remoção aconteceu na sexta-

feira à noite por ordem do Juizado da infância e adolescência.”
19

 

O DN veicula inda informações sobre as divergências entre os deputados da base 

aliada ao governo e de seus opositores. Na matéria “trabalhadores rurais motivam 

debates na AL-,Deputado condena o envolvimento de terceiros e é criticado pelos 

oposicionistas” Luiz Pontes critica a participação de pessoas de outros Estados no MST 

do Ceará.  

O presidente da AL, deputado Luiz Pontes (PSDB), denunciou, na tribuna, 

daquele parlamento, “infiltração de pessoas arrogantes e prepotentes no MST, 

que vem do sul país para fazer politicagem em cima da necessidade do povo”. 

o deputado Eudoro Santana (PSB)  classificou o discurso de pontes como 

atrasado E reacionário.“se o Governo tivesse o mínimo de respeito e humildade 

para cumprir o acordo com os trabalhadores não existia acampamento em 

Fortaleza, hoje, alertou o líder socialista.
20

 

 Pontes fez duras criticas ao MST destacadas pelo Diário: 

                                                             
17 Jornal Diário do Nordeste, (12/2013,p.08) 

 

18 Idem. 

 

19  Jornal Diário do Nordeste, (08/12/1997, p.05) 

 

20 Jornal Diário do Nordeste, (05,11 /12/1997, p.05) 
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“O MST não conhece o verdadeiro sofrimento. Conhece a politicagem 

mesquinha”frisou. Ele acrescentou que o governo aprovou proposta de 

educação para mil trabalhadores .. assentados. “ Mas os sulistas que 

chegaram não querem. Eles preferem o modelo deles e usam os 

trabalhadores para iludirem a boa fé  da população”. Pontes enfatizou 

os deputados  não podem concordar com essas mesquinharias que 

nada trazem. Nada constroem, apenas destroem. Ele também declarou 
que as lideranças do MST precisam entender que os programas 

financiados pelo o projeto São José passam por um conselho
21

 

 

O jornal publicou vários trechos dos discursos de Luiz Pontes,  quando se 

refere ao MST com muitas críticas: “O presidente da AL defendeu que as 

lideranças dos Sem- Terra organizassem comissões apenas  de homens e 

venham, negociar com o governo, a Assembleia, ou igreja “Trazer mulheres e 

crianças para rua é politicagem Barata e mesquinha”, tachou. 
22

 

 

O jornal tenta associar o MST à politicagem, ao negativo. Desta vez, o 

DN se utiliza de fontes para afirmar sua posição, ideológica a respeito dos 

Trabalhadores. O Jornal como um defensor do capitalismo, como muito bem 

expressa em seu  editorial de lançamento , faz um ataque aqueles que defendem 

um projeto de sociedade oposto ao defendido pelo o periódico. Desta forma fica 

evidente, que a manipulação se realiza desta vez pela OCULTAÇÃO.  

O periódico não faz um aprofundamento do porque o MST realizou a 

ocupação e muito menos porque o Movimento defende a participação das 

mulheres, crianças, nas mobilizações. Existe ainda uma ausência sobre o porquê 

o MST defende seu próprio método de educação. Fica clara a visão 

preconceituosa sobre as mulheres. Para o MST se , historicamente, as mulheres 

cumpriram um papel fundamental na luta por direitos, e, hoje, são responsáveis 

por muitas atividades nos assentamentos e acampamentos, não há motivos para 

elas não estarem presentes nas manifestações e nas mesas de negociações.  

                                                             
21 Jornal Diário do Nordeste, (11 /12/1997,p.05) 

 

22 Jornal Diário do Nordeste (11/12/1997,p.05) 
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 [...] É o padrão que se refere à ausência e a presença dos fatos reais na 
produção da imprensa. Não se trata evidentemente, de fruto do 

desconhecimento, e nem mesmo de mera omissão diante do real. É, ao 

contrario, um deliberado silêncio militante sobre determinados fatos 

da realidade. Esse é um padrão que opera nos antecedentes, nas 

preliminares da busca da informação, isto é, no “momento” das 

decisões de planejamento da edição, da programação ou da matéria 

particular daquilo que na imprensa geralmente se chama de pauta. 

(ABRAMO, 2011, p.25-26). 

 

Aqui o autor nos faz refletirmos sobre a importância da pauta na 

construção do acontecimento jornalístico. Ela dar o recorte no qual o órgão de 

comunicação deseja para tal assunto, neste momento pode acontecer um 

processo de manipulação e inversão da realidade, ou seja, pode-se inverter o real 

e criar outra realidade a qual não existem,  como podemos constatar, é isso que o 

Diário do Nordeste vem fazendo em relação a ocupação do MST na SDR. Os 

trabalhadores sofrem todas as formas s de humilhação, são violentados, são 

negados seus direitos, mas o Jornal destaca que violento mesmo são os 

agricultores.  Isso apenas reforça que a decisão de apresentar o MST como um 

Movimento Violento é uma posição política do Jornal defendida em sua linha 

editorial.   

Já em outro trecho Pontes afirma que:  

A manifestação do MST naquela Casa, ocorrida na semana passada “foi uma 

verdadeira baderna”. De acordo com Luiz Pontes, praticamente todos os 

trabalhadores têm terra “e isso incomoda os setores de oposição ao governo do 

estado”. Ele resaltou que a Reforma Agrária Solidária implantada no Ceará “é 

modelo para o resto do País porque é feita sem politicagem”.
. 

              Na mesma matéria, o jornal veicula o discurso de outro deputado do PSDB, 

que reforça as críticas feitas aos trabalhadores Sem Terra: 

O deputado Tomaz Rocha (PSDB) condenou a existência de 

verdadeiras gangues que ocupam terras e as vendem em seguida. Ele 

disse que aproveitar-se do sofrimento alheio é um tipo de manobra 

para tentar induzir as pessoas a um pensamento equivocado sobre a 

situação dos trabalhadores.
23

 

O termo “verdadeiras gangues”, publicizado pelo DN, relacionado aos 

trabalhadores Sem Terra é uma prova da manipulação. O jornal publicou opiniões que 

distorcem a realidade, apresentam acusações sem provas uma vez que não trazem um 

                                                             
23 Jornal Diário do Nordeste,(11/12/1997,p.05) 
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aprofundamento. O periódico vem reforçando os mesmos discursos de que o MST é, 

sim, violento, ilegal, fora da lei. 

 É importante compreendermos que essa atitude de tentar criminalizar as ações 

do MST não é algo isolado apenas no Ceará. Há uma intencionalidade do governo 

Federal do PSDB de enfrentar o Movimento por meio da desmoralização, da 

desqualificação perante a sociedade e, no Ceará, com o Governo também do mesmo 

partido, não seria deferente: “Como mostram esses exemplos, as principais estratégias 

do governo para combater o MST é enfrentar diretamente o Movimento, mas buscam 

atingir a sua imagem e popularidade junto à opinião pública”, (...) (COMPARATO, 

2003, p.62). A grande mídia tem uma tendência em apontar as mobilizações dos 

trabalhadores como negativas. 

  Na mesma ocasião, os deputados de oposição defenderam o MST e criticaram 

os deputados governistas pela forma à qual se referem ao Movimento dos trabalhadores. 

Com tudo isso, o plenário da assembleia se transformou em um grande campo de 

disputa e o DN publicou os discursos de parlamentares de oposição.  

Eudoro Santana argumentou que, quando fala em infiltração no MST, Luiz 

Pontes “não entende a realidade do campo”. “É preciso ter humildade para 

entender que os tempos mudaram, que nem todo trabalhador é subserviente e 

que, hoje, ele já fala de igual para igual com patrões e governos, frisou”. O 

parlamentar socialista disse que o tucano precisa conhecer o grau de 

democracia que há dentro do MST. O Deputado Mário Mamede (PT) lamentou 

que a organização social dos trabalhadores incomoda o governo. “Só faltou , 

nesta manha,os deputados viva a TFP, (Tradição, Familiar, Poder)”, protestou. 

O jornal veiculou ainda, na mesma matéria, o discurso do líder do PT na 

Assembleia que faz uma defesa do MST.  

O Deputado João Alfredo, usou o tempo da liderança do PT, disse que 

concordava com as palavras de Pinho. Ele lembrou que o MST é 

reconhecido internacionalmente porque luta contra uma chaga já 
resolvida na maioria das nações: a concentração fundiária. “Nunca 

tivemos uma Reforma Agrária de Verdade”.
24

 

A partir do dia 11 de Dezembro, intensifica-se o enfretamento entre os 

trabalhadores e o governo, porque os agricultores não querem voltar para seus 

assentamentos, sem obterem conquistas concretas. O governador se nega a receber os 

camponeses, para negociarem as suas pautas e o MST decide que não deixaria o 

acampamento antes de ter uma audiência com o governador. 

                                                             
24 Jornal Diário do Nordeste,(11/12/1997,p.05) 
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O Movimento tenta encontrar saídas, para agilizar as negociações. A passeata à 

Assembleia Legislativa, para conversar com os Deputados e pedir apoio na mediação, 

foi uma das ações, mas não foi a única. O acampamento permaneceu montado e 

algumas organizações e movimentos sociais tentavam sensibilizar o governador para 

receber os trabalhadores rurais, dentre estas organizações estava a Igreja católica por 

meio do bispo da Arquidiocese de Fortaleza.  

Porém o governador Tasso Jereissati não aceitou nem um tipo de conversa com 

os trabalhadores. Ao contrário, procurou  mostrar toda sua força contra os acampados. 

Além de não negociar, não aceitava a presença dos manifestantes em Fortaleza, por isso, 

na madrugada do dia doze de dezembro, policiais montam um cerco sobre o 

acampamento, impedindo a entrada e saída de pessoas das áreas ocupadas pelos 

trabalhadores. 

Os policiais se utilizaram de um verdadeiro aparato de guerra, para combater os 

manifestantes. Na ocasião, os militares dispunham de armas potentes, cachorros, 

bombas de gás lacrimogêneo, ambulância, pipa com jato de água, rabecão do IML, 

dentre outros. 

O MST obteve informações sobre o possível massacre momentos antes dos 

policiais efetuarem o cerco, com isso os trabalhadores conseguiram articular diversos 

amigos, parlamentares, Sindicatos, Pastorais e a imprensa. Quando o aparato policial 

chegou, já havia muitos apoiadores no acampamento, além da presença de alguns 

veículos de Comunicação dentre estes o DN.  

O Jornal acompanhou passo a passo os acontecimentos  naquela madrugada no 

acampamento do MST na Bezerra, porque uma equipe do jornal ficou presa com os 

manifestantes, uma vez que os policias não deixaram ninguém sair.   

As matérias veiculadas, a partir desse dia, relacionadas ao acampamento do 

MST, apresentam uma mudança na forma do DN retratar o MST. Até então, as matérias 

davam conta de que o Movimento era violento, mas agora os trabalhadores estavam 

cercados por homens fortemente armados a mando do Estado. As imagens eram fortes: 

as pessoas estavam presas. Queriam uma negociação com o governador. 



84 

 

Percebemos que a partir desse momento, o DN muda o enfoque sobre o MST, 

não apresentando o Movimento mais como desordeiro e começaram a veicular diversas 

matérias de setores da sociedade, repudiando o cerco policial aos camponeses. 

Acreditamos que essa mudança não tenha ocorrido por vontade própria. Como se 

explica, de um momento para o outro, o DN deixar de acreditar que os trabalhadores são 

violentos e, agora, a policia é quem é a violenta. É importante que compreendamos que 

a sociedade se colecionou contra o cerco, ao mesmo tempo pesquisas mostravam auge 

de aprovação as lutas do MST pela sociedade, outro motivo é que havia na época uma 

copetição relacionado a cobertura, existia outros meios de comunicação acompanhando 

o acontecimento, se o Diário não divulgasse, ficaria em uma posição complicada, uma 

vez que os demais veículos divulgavam. O ato violento ganhou repercussão 

internacional, portanto o Diário teve que mostrar a violência do governador Tasso.    

No dia doze de dezembro, o Jornal publicou duas matérias sobre a ocupação do 

MST na SDR. Uma das matérias foi relacionada à passeata realizada pelos 

trabalhadores em direção à Assembleia Legislativa no dia onze pela manhã. A matéria 

publicada no caderno Regional traz como título: Sem Terra fazem nova passeata a 

AL. Os manifestantes exigem o cumprimento do acordo assinado com o 

Governador. 

Por emprego, Reforma Agrária e liberdade, os cerca de 700 trabalhadores 

rurais acampados em frente a Secretaria de Desenvolvimento Rural  na 

Avenida Bezerra de Menezes, portando faixas e bandeiras seguiram em 

passeata, ontem pela manha, rumo a Assembleia Legislativa do Estado.O 

objetivo era exigir o cumprimento do acordo  assinado em 30 de Julho passado, 

entre trabalhadores e governo estadual, referente aos projetos de combate à 

seca e de Alfabetização para jovens e Adultos. A  finalidade era também 

solicitar aos parlamentares a abertura de um canal de negociação entre governo 

e funcionários públicos, para debater a Reforma Administrativa Estaduais.
25

. 

A passeata dos agricultores contava também com apoio de outros setores da 

sociedade, principalmente da cidade, que se somavam aos camponês rumo à Assembleia 

Legislativa. 

A passeata, unificada, já que reuniam trabalhadores do Campo e da cidade, foi 
aumentando a medida em que eles avançavam. É que muitos vinham de alguns 

bairros mais distantes como Messejana, Parque Santa Rosa, Genibaú e ou, 

outros locais. Alguns representantes de entidades populares e pastorais 

concentraram-se na praça da imprensa para se juntarem a passeata, seguindo 

rumo á Assembleia. Já outra parte dos trabalhadores permaneceram no 
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acampamento. “o local não pode ser abandonado” informou uma das dirigentes 
do MST, Vilanice Oliveira. 

Desta vez, quando os manifestantes chegaram a AL dos deputados, uma 

comissão dos trabalhadores foi recebida pelo líder do governo que não encaminhou 

nada. Isso porque o mesmo disse que não era dele a responsabilidade de resolver o 

problema, mas que iria conversar com o Governador. 

Por volta das 11 horas eles chegaram a Assembleias Legislativa estadual. Um 

total de 80 policiais militares juntara-se ao efetivo da policia da casa. A sessão 
acabou imediatamente. Quatro deputados conversaram com representantes da 

manifestação do lado de fora,  ficou decido que uma comissão composta por 

todas as entidades, juntamente com esses deputados seria recebida pelo  Líder 

do governo deputado Moiésio Loiola. Como não chegaram a nenhum  acordo 

os trabalhadores, novamente em passeata por volta das 12h e 30 min, 

retornaram para o acampamento. Os  trabalhadores continuam acampados na 

avenida Bezerra de Menezes  e estão dispostos a forjar um acordo.    

Ainda na mesma edição do dia 12 de Dezembro, o Diário traz como matéria de 

capa: Madrugada de tensão no acampamento. A matéria revela que a madrugada foi 

bastante movimentada no acampamento do MST na Bezerra de Menezes. 

 

Figura 3-matéria veiculada em 12 de Dezembro de 1997. 

Durante esta madrugada o clima no acampamento dos trabalhadores SEM 

TERRA na avenida Bezerra de Menezes, ficou bastante tenso. Isso porque 

cerca de 250 policiais militares, comandados pelo Coronel Adailton Magalhães 

do comando do policiamento da Capital, cercaram os manifestantes com um 

cordão de isolamento,impedindo a movimentação naquela área. O objetivo era 
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impedir que os sem-terra saíssem para fazer outras manifestações pela cidade. 
Vinte ônibus foram colocados a disposição daqueles que estivessem disposto a 

voltar para suas cidades de origem, e evitar um confronto com a policia. 

Políticos e representantes da comissão de Direitos Humanos acompanhavam a 

movimentação. Este era o clima no acampamento dos sem-terra até as quatro 

horas da madrugada de hoje.
26

 

Com o cerco policial ao acampamento do MST, houve uma reação imediata por 

parte da sociedade, com muito apoio aos acampados. A partir da divulgação do ocorrido 

pelos meios de comunicação, o debate sobre a situação dos Sem Terra e da Reforma 

Agrária foi motivo de discussão entre outros setores da sociedade. Nesse processo,  

houve diversos posicionamentos, dentre estes dos deputados, da Igreja Católica, 

Sindicato dos Jornalistas, Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) no Ceará e o próprio 

governo do Estado teve que apresentar seu posicionamento em relação ao acampamento 

dos agricultores.    

Diante de tudo isso, em treze de Dezembro 1997, o DN veiculou diversas 

matérias sobre o posicionamento dos setores acima citados. É importante resaltarmos 

que  nesta madrugada havia uma equipe do Diário que ficou presa pelos policiais no 

acampamento junto com os trabalhadores. 

Uma das matérias veiculadas no caderno Cidade, no dia treze se intitulava: 

Madrugada de Sexta- Feira foi de  tensão- Policia militar utiliza efetivo de 

aproximadamente 300 homens e isola acampados. 
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Figura 4-Matéria veiculada em 13 de Dezembro de 1997, mostrando o cerco da PM aos Sem Terra. 

 

Em um dos trechos da matéria, o DN faz um relato sobre como aconteceu o 

cerco:  

Um efetivo de aproximadamente 300 homens entre oficiais e praças, 

integrantes da policia militar cercou por volta das 23h 50 min de anteontem, o 

grupo do Movimento Sem Terra (MST) que estava acampado há 16 dias em 

frente a Secretaria de Desenvolvimento Rural(SDR),na avenida Bezerra de 
Menezes. Os policias ficaram perfilados em frente aos integrantes do MST e 

atrás deles “fechando” completamente aquela avenida, bem como todas as ruas 

laterais que dão acesso á principal via de tráfego do bairro São Geraldo.No 

total, quatro quarteirões foram “fechados” pela PM, impedindo o direito mais 

fundamental das pessoas, que é o de ir e vir, principalmente em uma via 

pública. Até mesmo as equipes da imprensa que estavam trabalhando na 

cobertura do fato, ficaram impedidas de realizar seu trabalho a contento. 

Inclusive um cinegrafista da Televisão Verdes Mares foi agredido  com alguns 

chutes por policiais militares que faziam o cordão de isolamento
27

. 

No último trecho acima citado, fica evidente a mudança de posicionamento do 

DN em relação à cobertura. Aqui, eles já colocam sua opinião de que as pessoas estão 

sendo impedidas de exercer seu direito constitucional de ir e vir, mas continuam sem 

fazer um maior aprofundamento sobre os reais motivos do cerco policial.  

                                                             
27 Jornal Diário do Nordeste, (13/12/1997,p.19) 
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  O cerco não permitia que ninguém saísse do local do acampamento, de acordo 

com um dos comandantes que coordenava a operação policial, Coronel Adailton, a 

ordem é que : 

As pessoas que se encontravam fora do cordão de isolamento não poderiam 

entrar e as que estivessem no seu interior, caso saíssem não poderiam retornar, 

cerceando a possibilidade de deslocamentos, inclusive se caso alguém 

precisassem fazer um lanche ou ir ao banheiro
28

. 

Na mesma matéria, o Jornal publicou que o MST deixa claro qual era a intenção 

dos policiais.  

 As lideranças dos Sem Terra afirmavam (...) que os PMs estavam ali para 

retirá-lo a força da avenida, só não estavam fazendo isso porque várias equipes 

de reportagem, comissão Direitos Humanos, Deputados, Vereadores e 

membros da Diocese estavam no local
29

. 

Ainda na madrugada do dia treze, deputados chegaram ao acampamento e 

tentaram entrar, mas os policiais não permitiram; em seguida, o comandante autorizou a 

entrada. Essa atitude gerou indignação nos parlamentares e o periódico divulgou trechos 

das falas dos mesmos.   

“No Ceará não existe Lei, não existe constituição” disse o Deputado Estadual 

João Alfredo Telles. As 2h 07 min, o Deputado  Federal Inácio Arruda chegou 

no local da manifestação e tentou entrar na área cercada pela polícia Militar, 

impedido pelos soldados e oficiais que faziam o cordão de isolamento. “Aqui 

não é um estado de sitio, pois sou uma autoridade federal não posso ser 

impedido de circular por uma rua da cidade” reclamou. Os ânimos ficaram um 

tanto exaltados, logo após alguns minutos o Coronel Magalhães retrocedeu sua 

decisão e liberou o acesso de políticos ao local, mas continuou  impedindo  o 

transito livre das equipes de reportagens.
30

 

 O jornal divulga, ainda, a versão dos militares sobre o cerco contra os Sem 

Terra.  

Segundo o coronel Magalhães, o efetivo da PM estava ali para garantir a 

segurança dos Sem Terra, bem como impedir que eles saíssem em passeata 

pela cidade “nossa missão é evitar  que eles saiam daqui tumultuando o transito 

na cidade e fazendo baderna. Inclusive já existem uma determinação judicial 

para  desimpedir o transito  na avenida”[...] “A tropa não esta aqui para 

confronto, sim para garantir a ordem pública,”afirma. Apesar disso as 

lideranças do MST afirmaram que, caso não houvesse a presença de lideranças 

religiosas, políticas e da imprensa poderia ter havido uma tragédia
31

. 
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O cordão de isolamento formado pela tropa da policia militar contra os 

trabalhadores rurais acampados na Bezerra de Menezes iniciou no começo da 

madrugada do dia doze de dezembro e se manteve até a tarde daquele dia. Os 

agricultores viveram momentos de aflição, medo, mas muita resistência. E no dia treze 

de dezembro, o DN divulga matéria na editoria Cidade: Barreiras penduraram até o 

inicio da tarde: “Cordões de isolamento da policia militar em torno do  acampamento 

dos trabalhadores sem-terra instalados na avenida Bezerra de Menezes permaneciam 

apostos até o inicio da tarde de ontem”.
32

  

A matéria ainda informa que a sociedade de Fortaleza tentava ajudar os 

acampados e foram impedidos, principalmente quando tentavam entrar com comida e 

água para os agricultores que estavam cercados pela policia.  

 Um grupo de pessoas que estavam do lado de fora da barreira tentaram passar 

comida para os manifestantes e eram impedidos pelos policiais, que chegara a 

despedaçar biscoitos e pães. Um padre que procurava entregar água para os 

acampados foi interrompido por policiais.
33

 

Os apoiadores precisaram encontrar formas de levar os alimentos para dentro do 

acampamento:  

Para fazer com que a comida chegassem aos sem-terra, os solidários- pessoas 
como representantes de Sindicatos, pastorais, estudantes e moradores das 

redondezas- passaram a arremessar sobre as fileiras da PM que fechava a 

avenida. Saco plástico contendo Pães e rapadura. As sacolas ultrapassavam os 

saldados, caindo próximo aos trabalhadores.
34
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Figura 5-matéria veiculada em 13 de Dezembro de 1997, momento em que populares jogam alimentos e água 
sobre o cerco policial. 

Os policiais não queriam que a população contribuísse com a resistência dos 

manifestantes e o acampamento passou por momentos tensos, porque as pessoas que 
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estava fora começaram a  jogar água e alimentos para os acampados. Nesse processo, 

houve empurrão e muito tumulto contra os trabalhadores e os apoiadores.  

No momento de repassar água, a tensão tomou conta do local. Tentaram 

arremessar para o acampamento vasilhames, a exemplo do que já havia 
acontecido com a comida. Nesse momento um policial militar terminou por ser 

atingido com uma garrafa. Logo em seguida o Padre Geraldo, da paróquia de 

São Pedro e São Paulo, foi empurrado por cinco policiais militares. “é uma 

desumanização generalizada” disse o sacerdote. Minutos depois de ter sido 

impedido de passar os vasilhames com água. “O estado é o povo, é gente”. O 

Governo não gosta do povo, não gosta do estado, desabafou. Outra pessoa que 

também sentiu a resistência da policia foi Maria Angelita Marcial, da Pastoral 

da Terra, da Diocese de Crato. Às Seis horas de ontem ela levou nove pacotes 

de biscoito para os sem-terra e partes desses alimentos foram pisoteadas. Os 

outros integrantes da Pastoral estavam dentro do cordão de isolamento desde a 

noite de quinta- feira: o secretario executivo, Flavio Tele, Luizinha Camurça. 

Após nove horas as pessoas começaram a jogar garrafas com água. O cordão 
de isolamento da PM avançou. Em resposta, os manifestantes iniciaram um 

verdadeiro coral de palavras de ordem, fizeram sua própria barreira e a musica 

serviu de protesto. Deram-se as mãos e começaram a cantar. 
35

 

Ainda na edição de treze de dezembro, o Diário publica uma matéria na editoria 

Cidade intitulada: Apesar dos trabalhadores Rurais terem se mostrado pacíficos 

muitos deles estavam com pedaços de pau- trabalhadores cantam. Nesta matéria, 

fica claro que, mesmo com toda a repressão do Estado contra os trabalhadores, eles se 

mantêm de pé, firmes e a mística das músicas ajudaram na permanência e na resistência 

à truculência da polícia.   

“Vêm vamos embora que esperar não é saber,quem sabe faz a hora não espera 

acontecer” a música de Geraldo Vandré , intitulada “para não dizer que não falei das 

flores”, um ícone dos anos de repressão, voltou a ser cantada pelas minorias sociais”. 

Mas, além dessa musica, outros cânticos contaram na vigília que os acampados 

fizeram desde a madrugada de ontem. O menino Marcelo de 12 anos, por 

exemplo; procedente da comunidade de Antonio Conselheiro, cantou o Hino 

Nacional ao microfone do carro de som estacionado no assentamento. Entre os 

momentos de tensão e expectativa vividos na manhã de ontem, os 

trabalhadores, embora cansados e convivendo com as précarias instalações do 

acampamento, não paravam de cantar, “só só sai reforma agrária com a aliança 

camponesa e operária”diziam em coro.
36

 

As músicas não eram cantadas apenas pelos acampados. A população, que se 

encontrava nas mediações do acampamento, que veio prestar solidariedade aos 
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camponeses, também cantava músicas, apoiando os trabalhadores e em repúdio ao cerco 

contra os Sem Terra: 

Do lado de fora do acampamento barrados pela policia militar, manifestantes 

de movimentos populares também cantarolavam, “eu vim aqui fazer o que, 
ajudar o MST”Um grupo de manifestantes parodiava a musica dos virgóluides 

“bagulho no bomba”, cantando mais ou menos  assim “em Fortaleza ta 

diferente, botaram a policia para bater na gente,  au, au,au, eu acho que o 

secretario vai entra no pau”, satirizavam eles.
37 

Diversos setores da sociedade cearense se posicionaram em relação ao cerco 

policial e à pauta dos trabalhadores rurais e, ainda na edição do dia treze, o DN publicou 

alguns desses posicionamentos. Em uma das matérias, os advogados condenam o cerco 

policial. A matéria veiculada na editoria Cidade, intitulada Advogados protestam 

contra cerco policial. Presidente da OAB entende que o ato é cárcere público e 

merece inquérito policial. 

Mesmo presentes às comemorações do novo fórum Clovis Bevilaqua, 

Advogados e representantes de Movimentos Sociais presentes protestaram 

pelas arbitrariedades que teriam sido cometidas por policiais militares na 

Avenida Bezerra de Meneses.
38

 

Além desses foram impedidos, ainda, no direito de ir e vir na área dos conflitos, 

os jornalistas que cobriam desde a madrugada os acontecimentos, em frente à sede da 

Secretaria do Desenvolvimento Rural (SDR). 

O jornal divulga um trecho em que fica clara a posição da OAB em relação ao 

cordão de isolamento ao acampamento do MST na Bezerra de Menezes:  

Para o Presidente eleito para a ordem dos Advogados do Brasil (OAB-seção do 

Ceará), Paulo Quezado, o cerceamento de liberdade contraria os direitos 

humanos nos seus fundamentos mais primários. “Tratou-se de uma violência 

aos direitos naturais de ir e vir, que é também um direito constitucional”, 

afirmou. APURAÇÃO DOS FATOS- Também o fato de que durante horas os 
acampados foram impedidos de receber alimentos e água foi caracterizado por 

Paulo Quezado como crime de tortura, que é também um crime definido pela 

Constituição Federal. Para o Advogado (...) o que ocorreu na madrugada e boa 

parte da manhã foi a prisão irregular de pessoas, não obstante a Constituição 

Federal compreender a premissa somente em caso de flagrante delito, ou por 

ordem fundamentada e devidamente motivada por ordem judicial. Diante disso, 

o Presidente da OAB entende que foi instalado um cárcere público para 

centenas de pessoas, numa medida que passou ao arrepio da lei. Ele entende 
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que deve ser instalado um inquérito policial para apurar as responsabilidades 

pelas arbitrariedades.
39

 

 O periódico publica ainda o depoimento do advogado Renato Roseno que 

afirmou: 

 O fato de se proibir que os acampados recebessem alimentos e água mostra 

um tratamento desumano típico crime de tortura, resoltou o Advogado. Ele 

lembrou a agressão sofrida pelo o Deputado Mário Mamende, quando tentava 

furar o bloqueio policial aproximar dos acampados. [...] Enquanto o cordão de 

isolamento foi mantido pelos policiais militares, o Advogado Deodato 

Ramalho entrava com um “habeas-corpus” para por um fim a repressão 

policial. “Nossa esperança está na Justiça,que cumprirá com sua função de 

manter a liberdade,mas a maior de todas é a resistência e a solidariedade da 
população da cidade para a causa”, disse Renato Roseno.(DN,13,12,1997). 

Ainda nesta edição, a Igreja Católica manifesta seu apoio aos acampados. E o 

Diário publica na mesma edição, na editoria Cidade, a matéria: Libertação- Igreja 

Católica apoia Sem Terra. Em um dos trechos da Matéria, fica evidente a tentativa da 

Igreja em buscar o entendimento e a negociação com o governador.  

O Arcebispo de Fortaleza, Dom Claudio Hommes, que está em Roma 

participando de um concílio, tentou falar diretamente com o Governador Tasso 

Jereissati logo pela manhã para que cessasse com o cerco aos sem-terra e 
concedesse nova audiência de conciliação, como o governador estava 

envolvido com a inauguração do novo fórum Clóvis Beviláqua, encaminhou o 

pedido através do Vigário geral da arquidiocese, Monsenhor Antonio Souto, 

que o fez no inicio da tarde.
40

 

A ação dos religiosos não se limitou apenas a tentativa de sensibilizar o 

governador em desfazer o cerco policial e negociar com os trabalhadores, mas também 

buscou informar para outros militantes sobre o que estava acontecendo na Bezerra de 

Meneses, além de motivá-los, para que, de alguma forma, pudessem contribuir para com 

a solução das reivindicações dos acampados.  

O secretario de pastoral da arquidiocese, Miguel Brandão, passou a manhã, 

mantendo contato com diversos religiosos. O objetivo foi comunicar sobre o 

cerco policial que estava acontecendo na avenida Bezerra de Meneses contra os 
manifestantes que aderiram a luta dos sem-terra que estavam acampados 

naquele local. Os religiosos se uniram em uma corrente de cânticos e orações a 

fim de coibir qualquer tentativa de confronto. Muitos religiosos já estavam 

dentro do cerco, mas muitos foram impedidos de entrar e tentaram passar água 

e alimento aos presos. 
41 

                                                             
39 Jornal Diário do Nordeste, (13/12/1997,p.20) 
 
40

 Jornal Diário do Nordeste, (13/12/1997,p.20) 
 
41 Jornal Diário do Nordeste, (13/12/1997,p.20) 



94 

 

O jornal publicou o depoimento de um dos religiosos após conseguir sair do 

cerco policial. “É a primeira vez que me encontro vivenciando uma situação onde se 

manifestou toda truculência e violência da polícia”
42

. A afirmação é do padre Lino 

Alegre, da comissão de Direitos Humanos da Arquidiocese de Fortaleza, depois de 

passar doze horas no acampamento dos sem-terra- impedido de sair pela barreira 

policial”
43

. Ele disse ainda que “ (...) os manifestantes tiveram um comportamento 

louvável”.
44

 

O ato do governo de prender os acampados na Bezerra gerou muitos debates, 

contra e a favor da atitude governamental. Na Assembleia, os deputados travaram 

discussões acirradas sobre o tema. Naquele mesmo dia, o jornal divulgou, na editoria 

política, o posicionamento de deputados a respeito do cerco. A matéria tinha como 

título: Movimento Motiva divergências- Deputados avaliam luta entre PMs e os 

manifestantes. 

A tensão gerada no acampamento dos trabalhadores sem-terra, cercado pela 

policia militar, na Avenida Bezerra de Meneses, durante madrugada de ontem, 
dividiu a opinião dos parlamentares na Assembleia Legislativa. O deputado 

Moiesio Loiola Líder do (PSDB), naquela casa, reconheceu que os policiais“ 

não distribuíram flores”, mas alertou que eles também não receberam rosas dos 

acampados. Para ele, o cerceamento dos trabalhadores foi uma “atitude 

preventiva de segurança”.O deputado Artur Bruno (PT) classificou o episodio 

como uma”ação fascista do Governo que revela a verdadeira face autoritária 

das elites que estão no Cambeba”.O deputado Tourinho filho (PSDB) 

considera que as reivindicações dos sem-terra estão sendo atropeladas  por 

lideranças que buscam mais proveitos que benefícios para os trabalhadores.
45

 

O líder do governo continua afirmando que: (...) “os trabalhadores tem direito de 

realizar manifestações”, mas de gerar bagunça. É justo que no evento como a 

inauguração do novo fórum se dê o direito de alguém bagunçar?”
46

 

Podemos avaliar, a partir do discurso do governista, que o governo temia que os 

trabalhadores realizassem protestos contra a forma pela qual o governador estava 
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tratando os agricultores. O medo era justamente que isso acontecesse na inauguração do 

fórum Clóvis Beviláqua. Isso seria muito ruim para imagem do governo.      

Ainda no dia treze, o periódico veiculou, na mesma edição, o discurso do 

deputado do PMDB que faz critica à falta de dialogo do governo com o MST.  

Para o deputado Barros Pinho (PMDB) não se responde exageros com 

exageros maiores. As autoridades conversam com os Sem Terra, mas não 

dialogam. “O diálogo do governo com o MST é o da guilhotina com o 

pescoço”. Ele destaca que a interferência de lideranças no processo de luta do 
MST é natural. A direita tem lideres que não são genuinamente da categoria O 

peemedebista alerta que o Governo precisa dialogar com os trabalhadores, 

ponto a ponto das reivindicações. “A policia não resolve problemas sociais e as 

elites tem medo de enfrentar questões deste tipo” Ele declara que as 

escoriações sofridas pelo o deputado Mário Mamede (PT), durante a 

negociação com policiais e trabalhadores, “são golpes deferidos contra a 

Assembleia”. Mário tem toda uma luta a favor dos direitos Humanos e criou 

inimigos que se aproveitam de ocasiões como esta”, lembra.
47

 

 No debate acirrado, o deputado Tourinho coloca suas explicações sobre a atitude 

do governo de manter os acampados presos no acampamento.  

 O parlamentar tucano justifica que a postura do governo é de manter a 

ordem e evitar algo pior. (...)  Uma das maneiras de manter a ordem é 

obstruir a saída dos manifestantes dos acampamentos.
48

  

O governo não esperava que o assunto tivesse tanta repercussão. Que a 

população viesse fazer a defesa do MST. Isso fica claro nos próprios argumentos dos 

governistas. É difícil explicar a atitude do governo de prender os agricultores, 

principalmente quando órgãos e grupos da sociedade condenam com veemência a 

atitude governamental.   

No calor do debate, os deputados Eudoro Santana e Artur Bruno deram 

continuidade às criticas contra o governo e a favor dos trabalhadores rurais. O DN 

veiculou as informações: 

De acordo com o deputado Eudoro Santana (PSB) o gesto do governo ao 

ordenar a ação policial no acampamento dos trabalhadores sem-terra “foi uma 

atitude brutal e totalmente equivocada”. Eudoro disse que os acampados já 

haviam acertado encontro para tratar reivindicações ponto a ponto com os 

Secretários estaduais e dirigentes do INCRA. “Lamentável que no meio de um 

processo de negociação tenha ocorrido algo desta natureza”, protesta. Ele frisa 

que só não aconteceu um massacre devido a presença imediata da imprensa. 
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Artur Bruno diz que a atitude do governo “foi de uma truculência sem medida 

e vem de encontro a qualquer direito democrático”.
49

 

A questão da violência policial foi algo grave e teve grande repercussão e 

levando o governador a se posicionar de forma oficial sobre o acontecido. A versão 

oficial do governo foi publicada no DN. 

Não houve nem um excesso. Tomamos medidas para evitar que os cidadãos 

sejam mais perturbados do que já foram com os acontecimentos “A declaração 

foi do Governador Tasso Jereissati, ao comentar, ontem, os conflitos ocorridos 

entre policiais militares e acampados em frente à sede da Secretaria de 

Desenvolvimento Rural (SDR).Tasso Jereissati, que presidiu a solenidade de 

inauguração do novo fórum  Clóvis Beviláqua, instalado no Bairro Edson 

Queiróz, não relacionou a ação da policia com a inauguração do prédio da 

Justiça.Segundo o Governador houve durante todo esse tempo de acampamento 

diversas reuniões com representantes dos sem-terra, oportunidades em que 

foram oferecidas alternativas para que o problema dos acampados fossem 

contornado.
50 

Como já mencionamos anteriormente, foram diversas falas oficiais que 

apresentaram  seus posicionamentos a respeito da ocupação do MST. As vozes oficiais 

do Arcebispo, presidente da Assembleia, presidente da OAB e do próprio Governador 

Tasso foram colocadas com mais destaque pelo  Jornal. 

Existe uma explicação para o aumento de matérias a partir do cerco policial. Há 

uma classificação dos níveis de importância de noticiabilidade relacionado ao MST nos 

meios de comunicação.  

a) o conflito político – é um conflito radical, em que não há conciliação com o 

poder. As posições saem de lugares opostos, pois a luta de classes marca o 

confronto. Não resulta em manchetes e rende poucas notícias. b) o conflito 

institucional – ocorre quando o MST dirige suas reivindicações a órgãos do 

governo que se destinam a cuidar dos problemas ligados à terra, como é o caso 

do Incra. Aqui a posição é de negociação, eles sabem que não há possibilidade 

de vitória total, os ganhos são parciais e vão sendo conquistados no confronto. 

Este conflito costuma ser notícia e, eventualmente, manchete, mas produz 

poucas imagens. c) o conflito armado – confirma a radicalidade do MST: “é 
um movimento que se arma, em uma atitude defensiva-provocativa, com foices 

e enxadas. Transfigurando seus instrumentos de trabalho, ameaça e chama à 

guerra”. Este conflito “responde a uma tática de comunicação: ele é o conflito 

mais facilmente espetacularizado pelos meios audiovisuais” (BERGER, op.cit., 

p.120), é garantia de notícia, manchete, capa e merece fotografia. (MENEZES, 

apud BERGER, 2006, pp.04,05). 
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 O fato de o DN dar mais ênfase à ocupação após o cerco está ligado a esse 

critério de prioridade de noticiabilidade: “Além disso, são quase garantia de constar na 

mídia, pois a invasão passa pela seleção do primeiro grau – o critério da noticiabilidade 

– dos jornais” (MENEZES apud BERGER, 2006 p.05).  A ação violenta gera mais 

matérias e é isso que podemos constatar nas páginas do DN.   

Observando palavras e frases citadas no corpo das matérias veiculadas no DN 

sobre a ocupação do MST na Secretaria de Desenvolvimento Rural, é possível perceber 

que o Jornal usa algumas terminologias que acabam comprometendo, de forma 

negativa, a imagem do Movimento.  

A grande mídia nacional, predominantemente, tem-se manifestado de forma 

muito clara em relação às ações de mobilização do MST, apresentando a organização 

como nociva à democracia, ao desenvolvimento do país, dentre outros aspectos 

negativos. Desta forma, induz o receptor a não aceitar e a não apoiar o Movimento.  

A imagem criada em torno do MST transforma seus membros em: agressores, 

guerrilheiros em potencial obsecado pela tomada do poder ou violentos “a 

impressão que se tem é a grande maioria dos veículos atuam da mesma forma, 

pois a conclusão de Mendonça é a mesma de Ferreira e de 

Gonçalves.(AFONSO, 2010, p.22). 

 Contudo há uma tentativa em distorcer a verdadeira imagem do MST.  

[...] O MST começou a incomodar os empresários do setor agropecuários  que 

priorizam  a manutenção das políticas territoriais praticadas hoje, segmentos da 

mídia que trabalham em favor desses empresários, começaram um processo 

para desqualificar e deslegitimar o Movimento dos Sem Terra. Como o 

principal  objetivo do MST, a Reforma Agrária,vai de encontro aos interesses 

da burguesias, conseguintemente surgem na mídia noticias negativas a respeito 

do Movimento, direcionando o pensamento da sociedade contra ele. [...] 

(AFONSO, 2010, p.21). 

  

Os meios de comunicação constroem uma  imagem negativa dos trabalhadores, 

com a intenção de inviabilizar a aceitação do Movimento pela maioria da sociedade. 

Essa construção negativa acontece a partir de uma seleção de notícias realizada pelos 

meios de comunicação. Essa seleção esta relacionada  a uma teoria desenvolvida nos 

anos 50, chamada de gatekeeper  (AFONSO, 2010,p.19-20). Uma pesquisa realizada 

nos Estados Unidos por David White dá conta que as noticias, para serem veiculadas, 

passam por uma seleção e os jornalistas são como um portão que autorizam ou não o 

que será noticiado. 
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Nem sempre o que está sendo noticiado é a verdadeira imagem dos fatos, uma 

vez que essa seleção reflete a imagem no qual os selecionadores querem apresentar.  

A seleção de noticias equivale a restringir o volume de informações, o que 

significa a seleção de assuntos que alguém acha que merece ser publicadas. Os 

“os porteiros” decidem quais acontecimentos serão divulgados  e quais não 

serão, contribuindo assim para moldar a imagem que o receptor  tem de sua  

sociedade e de seu Mundo (AFONSO,2010,p.19-20). 

 

O governador delegou poderes a Pontes, para que resolvesse a situação com os 

trabalhadores rurais e o jornal do dia treze de dezembro de 1997, veiculou uma matéria 

intitulada: Presidente da AL retoma entendimento - uma nova rodada de 

negociação entre manifestantes e os deputados estaduais. 

 (...) o Governador Tasso Jereissati deu carta branca para Luiz Pontes para 

negociassem  com os manifestantes e apresentassem um documento com as 

principais reivindicações. Durante a reunião Pontes falou com o Governador 

Tasso Jereissati por várias vezes enquanto negociava com os representantes do 

MST. Segundo o presidente da Assembleia, após a reunião sairia uma decisão 

de consenso. O Secretário da Ação social, José Rosa, Abreu chegou ao 

encontro por volta de 19 e 30 horas para tentar fechar a negociação e fechar os 
encaminhamentos, no entanto a intenção do presidente da assembleia era ir ate 

o governador ainda na noite de ontem para apresentar os resultados das 

negociações.
51

 

Após muita violência, resistência e solidariedade em dezessete dias de 

acampamento em frente à Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR), na Avenida 

Bezerra de Menezes, os trabalhadores rurais conseguiram reunir-se com uma equipe do 

governo que encaminhou a pauta do MST. 

Com a reunião, foi firmado um acordo entre os agricultores e o governo. O 

Movimento conseguiu duas mil vagas para o projeto de Alfabetização de Jovens e 

Adultos, ficando definido que o projeto seria de total controle por parte do MST e 

acompanhado pela Secretaria de Educação do Estado (SEDUC). Fico acertado, ainda, 

que o governo iria liberar cento e oitenta e cinco mil, no mês de janeiro, para 

capacitação de monitores; e, por último, o governo liberou de forma imediata doze 

projetos São José também foi acertada a liberação de mais trinta e sete  projetos até o 

final de dezembro; vinte e quatro nos  primeiros dois  meses  de 1998, além da 

elaboração de noventa e sete projetos dos assentamentos, com a liberação estabelecida 

por critérios de ordem de chegada à Secretária de Agricultura. A partir desse acordo, os 
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acampados retornaram às suas regiões. Neste dia, o Diário veicula matéria com o titulo: 

MST desocupa hoje a Bezerra de Meneses- Acordo com o governo estadual põem 

fim ao acampamento que já dura 17 dias.
52

 

A chamada de capa do Diário neste dia Trazer é marcante, isso porque o Jornal 

que iniciou a cobertura jornalística a respeito da ocupação dizendo que os agricultores 

invadiram Fortaleza, agora veicular uma matéria de capa com o título diz: Truculência 

derrotada- fechado acordo com sem terra. É realmente espantador, aqui fica claro 

que o periódico mudou sim o seu discurso sobre a ação do MST na SDR, 

principalmente após a revolta da população contra o cerco policial e a favor dos 

camponeses. 

 O acordo que pós-fim a 16 dias de acampamento na Avenida Bezerra de 

Menezes.Os  Sem-terra deixaram a avenida na tarde de hoje, após a realização 

de um ato público. (...) Somente no final da tarde de ontem, a PM retirou as 

tropas do local.
53

  

Em 14 de Dezembro, mais uma vez os trabalhadores estavam na capa do Diário,  

com a manchete intitulada: Sem Terra. A matéria informa que os trabalhadores 

deixaram o acampamento, mas, antes, realizaram um ato público que contou com a 

participação de diversos parlamentares, movimentos sociais, amigos e religiosos, e com 

a participação de quinze padres.  

Na ocasião, foi lançado um documento assinado por vinte e dois sacerdotes que 

repudiam a posição do Bispo de Sobral em relação ao acampamento na Bezerra, a forma 

pela qual os trabalhadores foram tratados pelo Governo do Ceará e afirma o apoio da 

Igreja para com a luta dos sem terra e da Reforma Agrária.  Neste dia o DN publicou 

trechos do documento dos católicos. 

Para oficializar essa insatisfação, 22 padres assinaram um documento que 

devera dividir os católicos Cearenses. “Nós sacerdotes da Igreja católica, na 

arquidiocese de Fortaleza queremos manifestar, mais uma vez  nossa adesão a 

defesa da vida e a todos os Movimentos, iniciativas e celebrações em favor 

desta causa, do direito e da Justiça” Em tom direto, o documento lamenta a 
ausência de outros sacerdotes- sobretudo os cearenses que não se manifestaram 

em nenhuma oportunidade – e termina de forma dura “descordamos 

intrinsecamente do pronunciamento público, tão infeliz como contraditório, do 

Bispo Dom Aldo Pagotto sobre o MST. Protestamos contra o seu Juízo, sua 

                                                             
52 Jornal Diário do Nordeste, (13/12/1997,p.17) 
 
53

 Jornal Diário do Nordeste, (13/12/1997,p.17) 
 



100 

 

afirmação lembrando a todos que a própria igreja Católica apoia a reforma 
agrária e luta de trabalhadores pela vida. Além disso, diante da posição 

arbitrária e truculenta do Sr. Governador no cerceamento dos sem-terra 

acampados, repudiamos a Celebração da Santa Missa que será Celebrada na 

capela do Cambeba no próximo dia 15, aniversário do Sr. Governador.” Será 

uma missa sacrílega para um homem que esmaga o povo”, afirmou um dos 

Padres.
54

 

A última matéria veiculada pelo o DN sobre os dezessete dias de ocupação do 

MST, na Bezerra Menezes em 1997, revela que, ainda no ato de encerramento do 

acampamento, militantes do MST informaram as conquistas obtidas com a resistência. 

Agradeceram o apoio e parabenizaram a todos pela coragem. Fátima Ribeiro, da direção 

estadual do MST diz :  

Nós mostramos nossa força. Na primeira audiência o governador (Tasso Jereissati) 

mandou o Sisnando (Pedro Sisnando Secretario de Desenvolvimento Rural) calar a boca 

na frente de todo mundo e depois botou a policia pensando que fosse nos assustar, o que 

acabou acontecendo com eles
55

. 

 

 

5- Conclusões 

Os meios de comunicação assumem, nos dias atuais uma postura que não é mais 

simplesmente de comunicador, de emissor de informações, ele tem um papel político, 

de manutenção do poder vigente.  

A “grande mídia” construir, hoje- como todas as suas complexidades, 

seus paradoxos e suas contradições para, uma coluna de sustentação 

do poder. Ela é imprescindível como fonte legitimadora das medidas 

políticas anunciadas pelos governantes e das “estratégias de mercado”. 

[...] Constrói consenso educa percepções, produz “realidades” parciais 

apresentadas como a totalidade do mundo, mente, distorce os fatos, 

falsifica, mistifica- atua-, enfim, como um “partido” que, proclama-se 
por voz e espelho dos “interesses gerais”da sociedade civil, defende os 

interesses específicos de seus proprietários privados (ABRAMO, 

2003, pag-08). 

Neste mesmo texto, ABRAMO 2003 nos fala que os meios de comunicação 

desenvolvem padrões de manipular os receptores, de mentir, ocultar, negar informações, 
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distorcer a realidade e criar uma realidade fictícia. Dentro dos padrões de manipulação 

nos quais autor  nos apresenta, ele diz que a fala oficial muitas vezes é colocada como a 

mais importante, seria a fala que mostra as soluções dos problemas. Isso é uma forma de 

manipular as noticias. É denominado como inversão dos fatos.  

Outro extremo da inversão do fato pela versão é o oficialismo, expressão aqui 

utilizada para indicar a fonte “oficial” ou “mais oficial” de qualquer 

seguimento da sociedade, e não apenas as autoridades do Estado ou do 

governo. No lugar dos fatos uma versão, sim, mas de preferência a versão 

oficial. A melhor versão oficial é a da autoridade, e a melhor autoridade, a do 

próprio órgão de imprensa. À sua falta, a versão oficial da autoridade cujo 

pensamento é o que mais corresponda ao órgão de imprensa, quando se trata de 

apresentar uma realidade de forma “positiva”, isto é, de maneira que o leitor 
não apenas acredite nela, mas o aceite e adote. A autoridade pode ser o 

presidente da República, o Governador do Estado, o Reitor da Universidade 

[...].  Ela sempre vale mais do que as versões e autoridades subalternas, sempre 

muito mais que a dos personagens que não detêm qualquer forma de autoridade 

e, evidentemente, sempre infinitivamente mais do que a realidade. Assim, o 

oficialismo se transforma em autoritarismo. ( ABRAMO, 2003, pps -30-31)              

 Esses discursos oficiais relacionados aos acontecimentos ganham relevância e, 

em muitos momentos, passam a serem mais importantes do que a própria realidade. A 

voz do Governador é como se fosse algo conclusivo, verdadeiro, colocado no jornal 

com um grau maior de credibilidade. O DN se utilizou desse meio, da versão oficial,  

para manipular a realidade dos fatos sobre a ocupação do MST na SDR em Fortaleza.   

Desta forma, a voz dos trabalhadores no DN foi sufocada pelos discursos das 

autoridades oficializadas, demonstrando de que lado o DN está. O Jornal é de 

propriedade particular do grupo Edson Queiroz  do qual o Governado Tasso era um dos 

principais acionistas à época. 

    Ainda nessa mesma edição, o DN coloca que Tasso Jereissati disse que o 

Movimento tem característica de agitação política, manipulado por uma minoria sem 

relação verdadeira com os  Sem Terra. E o presidente do Tribunal de Justiça, 

desembargador José Maria de Mello, disse que como Juiz, não poderia se pronunciar 

sobre uma ação privada até porque ele não havia sido provocado.
56

 

Diante da situação ora instalada, da repercussão do acampamento, o governo 

recuou e o presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, Luiz Pontes, do PSDB, 

mediou uma negociação com o MST, para que, assim, pudesse ser discutida a pauta dos 

                                                             
56

 Jornal Diário do Nordeste, (13/12/1997,p.17) 
 



102 

 

trabalhadores. Na ocasião, o presidente, o líder do Governo na Assembleia, deputados 

que apoiavam os manifestantes e uma comissão do MST realizaram uma audiência com 

intuito de resolver o impasse sobre a pauta do Movimento: 

O objetivo da reunião foi discutir três pontos principais: os projetos ligados a 

agropecuária que devem ser executados nos assentamentos, a alfabetização de 

jovens e crianças assentadas e a capacitação profissional.
57 

Como podemos perceber, a ocupação do MST gerou um fato político, levando a 

sociedade cearense a se posicionar a respeito da ação. Desta forma, o Diário do 

Nordeste reconhece o Movimento também como um ator político. Isso fica evidente 

pela quantidade de matérias publicadas em um curto espaço de tempo. Foram mais de 

30 publicações em apenas 17 dias. Também mostra o grau de importância da ação direta 

do Movimento. 

Se analisarmos as matérias publicadas no DN
58

, iremos constatar que, a partir do 

cerco policial aos Sem Terra, o Jornal deu maior prioridade à cobertura do 

acontecimento. Isso é evidenciado pela quantidade de matérias publicadas em um curto 

espaço de tempo, principalmente no dia treze de Dezembro de 1997. Acreditamos que 

há uma explicação para tudo isso. Acreditamos que não seja por vontade própria do 

periódico, que acabou sendo pautado pela força da mobilização dos trabalhadores.  

Diante do comprometimento dos grandes meios de comunicação com setores 

ligados aos latifúndios do país, há uma ação organizada para negativar e deslegitimar a 

imagem do MST. Constatamos esta tendência no DN, na cobertura da ocupação da SDR 

em 1997.  O Jornal deixa clara a visão negativa do MST. Vejamos os termos que o 

jornal DN associou aos Sem-Terra ao longo desta cobertura jornalística analisada: um 

grupo invadiu, tentativa de invasão, tensão, conflito, armados, confusão, invadir, 

armados de pau e pedras, tumulto, bando, infiltração, pessoas arrogantes e 

prepotentes no MST, politicagem, verdadeira baderna, mesquinha, politicagem 

barata, sujou avenida, gangues,bagunça,perturbando, agitação política, 

manipulado, tumultuado o trânsito, prejuízo. 

 Observando as publicações do Diário, podemos constatar que o Jornal inicia a 

cobertura jornalística, usando termos preconceituosos e tendenciosos sobre o MST. Essa 
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forma de apresentar o MST segue até o dia 11 de dezembro. A partir desse dia, 

principalmente no dia do cerco, o periódico usa outro discurso: o MST não aparece 

como violento, mas, sim, a polícia e o Estado. Além de publicizar os  posicionamentos 

dos diversos setores da sociedade, em sua grande maioria repudiando a forma pela qual 

o Estado tratou a situação dos trabalhadores rurais, principalmente se colocando 

contrário ao cerco policial. 

Enfim, o DN fez um registro de parte da história de luta do MST no Ceará. É 

perceptivo o comprometimento do Jornal com o poder governamental e contrário aos 

trabalhadores. O DN se coloca em posição de porta-voz, responsável por emitir a 

“verdade” dos fatos, mas faz a defesa do discurso governista. Os trabalhadores são 

apresentados, na maior parte do tempo, como violentos, ilegais e o governo como justo, 

legal  e salvador da pátria. 

 O DN não deu voz ao MST de forma necessária para esclarecer ao leitor sua 

versão do ocorrido. O MST quase não foi ouvido sobre o cerco policial. Os 

trabalhadores ficaram cercados, sofreram todas as formas de violação de direitos 

humanos, mas quase não se encontra a voz dos Sem Terra sobre o cerco policial.  No 

Jornal quem fala, são as autoridades. Ou seja, a fala autorizada é a das autoridades, 

governamentais e policiais.  Há um comprometimento da cobertura jornalística, quando 

não se dá espaço para todas as partes envolvidas, mostrando, mais uma vez, o 

compromisso do DN com o poder oficial do Estado.    

 O DN dar como solucionado as questões pautadas pelos agricultores no Ceará, 

principalmente  a partir da audiência com Luiz Pontes. Mas sabemos que a questão não 

é bem assim. É bem verdade que se amenizou a situação, mas de forma momentânea, 

mas não resolveu  por completo a pauta dos Sem Terra no Estado, uma vez que  ainda 

nos dias atuais o Movimento  vem ocupa terras e  prédios públicos, prova viva  de que 

não se resolveu o problemas dos trabalhadores, muito menos a questão dos conflitos 

agrários no Ceará. 

 Acreditamos que o Jornal não deu a importância merecida à divulgação das 

conquistas que os trabalhadores obtiveram com aquela mobilização. A partir daquele 

momento, o projeto São José, que era exclusivo para os fazendeiros, passou a ser 

acessado pelos trabalhadores rurais assentados, representando, assim, uma mudança 
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radical na implantação desse projeto no Ceará, trazendo resultados positivos até os dias 

atuais. Essa é apenas uma das muitas conquistas que deveriam ter sido mais valorizadas 

na cobertura jornalística do DN. Mas temos que levar em conta que  divulgar as 

conquistas, fruto das lutas do MST, é divulgar uma imagem positiva do Movimento e 

fica evidente que não é esse o propósito do Jornal.  

 Contudo, na cobertura da ocupação da Secretaria de Desenvolvimento Rural no 

período entre 28 de Novembro a 14 de Dezembro de 1997, o  DN reconhece a 

importância do MST como ator político no Ceará. Caso contrário, não veicularia uma 

grande quantidade de matérias a respeito da ocupação do Movimento. Ao mesmo 

tempo, por mais duras críticas que o MST tenha ao DN, o MST também reconhece a 

importância política do DN. O MST afirma que além dos amigos apoiadores, a 

imprensa também foi importante para a não concretização do massacre contra os 

trabalhadores e o DN sendo o jornal com maior circulação no Estado, na capital e no 

interior, teve importância nesse momento histórico da luta pela terra no Ceará. 

 É importante resaltamos que o jornal é uma forma de registro histórico. O 

que é publicado nas paginas jornalísticas em muitos momentos passa a ser utilizadas 

como fontes de pesquisas, é o caso do trabalho aqui apresentado, uma grande parte do 

material de pesquisa foi retiradas das matérias escritas no Jornal Diário do Nordeste.Em 

muitos dos casos a sociedade conhece o Movimento simplesmente pela paginas dos 

jornais, por isso trazemos a reflexão sobre a veracidade da versão apresentada pelo o 

jornal a respeito da Imagem do MST.  

Então, se o DN não veiculou a verdade a respeito do MST, uma parte da história 

do Movimento está sendo contada de forma equivocada.   Desta forma acredito que o 

MST precisa investir cada vez mais em seus próprios meios de comunicação, a fim de 

atingir a pessoas para além de sua base social. Enfim, o MST não poderá ficar refém de 

órgãos de comunicação conservadores, principalmente neste momento histórico no qual 

há uma efervescência e aceitação de forma massiva das redes sociais, como o facebook.  

O Movimento tem que utilizar todas as formas de Comunicação possíveis, isso  

no intuito de publicizar suas lutas, suas conquistas e seu projeto de sociedade.  

 A Comunicação é uma ferramenta indispensável para um Movimento social da 

dimensão do MST. A finalização da primeira turma de jornalismo da terra, formando 
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filhos e filhas de assentados é uma demonstração de que o MST está preocupado para 

com o desenvolvimento da Comunicação interna e para além de si. O curso deve 

contribuir para como o fortalecimento dos meios de Comunicação já existentes e criar 

novos meios, no intuito de possibilitar o fortalecimento da Comunicação do MST em 

nível nacional. 
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7. ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO A- tabela sobre as matérias veiculadas  no Jornal Diário do 

nordeste sobre a ocupação do MST na Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR) em 

Fortaleza no ano de 1997. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04 29/11/1997 Manifestação -Trabalhadores 

Rurais mantém 

protesto 

Regional 

05 01/12/1997 - Acampamento de Sem  Cidade 
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Terra suja avenida.  

06 02/12/1997 Trabalhadores Rurais sofrem 

desidratação e passam fome 

no acampamento 

 Regional 

07 03/12/1997 -pancadaria marca 

manifestação 

-Trabalhadores 

rurais negociam 

com governo, 

mas decidem 

manterem 

acampamento. 

 

Regional 

08 03/12/1997 Negociação não satisfaz 

manifestantes 

 Regional 

09 03/11/1997 - Confusão na Assembleia 

 

-Manifestantes 

motivam amplos 

debates no 

plenário 

Política  

10 04/12/1997 Trabalhadores rurais 

repudiam a violência e 

recebem solidariedade   

 

 Regional 

11 04/12/1997 Comunicado 

 

Solidariedade Política 

12 08/12/1997 -Trabalhadores Rurais 

aguardam audiência no 

acampamento  

 

- não falta 

manifestação de 

solidariedade do 

povo da capital. 

Cidade 

13 11/12/1997 Trabalhadores Rurais 

motivam debates na AL 

 

-Deputado 

condena o 

envolvimento de 

terceiros e é 

criticado pelos 

Política 
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oposicionistas 

14 12/12/1997 - Madrugada de tensão no 

acampamento 

   

 

 Capa 

14 12/12/1997 - Sem Terra fazem nova 

passeata a AL 

 

- Manifestantes 

exigem o 

cumprimento do 

acordo assinado 

com o 

governador  

 

Regional 

15 13/12/1997 - truculência derrotada  

 

Fechado acordo 

com Sem Terra 

Regional 

16 13/12/1997 - Movimento motiva 

divergências  

 

- Deputados 

avaliam luta entre 

PMs e os 

manifestantes. 

Política  

17 13/12/1997 -Presidente da AL retoma 

entendimento 

 

-Uma de 

negociação ma 

nova rodada de 

negociação entre 

manifestantes e 

os deputados 

estaduais  

 

Política 

18 13/12/1997 MST  desocupa hoje a 

bezerra de Meneses 

 

- Acordo com o 

governo estadual 

põem fim ao 

acampamento 

que já dura 17 

dias 

Cidade 
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19 13/12/1997 Versão Oficial - Governo afirma 

que não houve 

excesso 

Cidade 

20 13/12/1997 Verificação dos fatos  Cidade 

21 13/12/1997 Madrugada de Sexta- feira 

foi de tensão 

- Policia utiliza 

efetivo de 

aproximadamente 

300 homens e 

isola acampados 

Cidade 

22 13/12/1997 - Barreira perduram ate o 

inicio da tarde 

 Cidade 

23 13/12/1997 Apesar dos 

trabalhadores Rurais se 

mostrarem pacíficos muitos 

deles estavam com pedaços 

de pau 

 

Trabalhadores 

cantam 

Cidade 

24 13/12/1997 Advogados protestam contra 

cerco policial 

 

- 

Presidente da 

OAB entende que 

o ato é cárcere 

público e merece 

inquérito policial. 

 

Cidade 

25 13/12/1997 -Saúde Padre médico 

atendeu os trabalhadores 

rurais    

 

 

 Cidade 

26 13/12/1997 Libertação – Igreja católica 

apoia Sem Terra 

 

 Cidade 
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27 13/12/1997 Comercio tem dia de 

prejuízo 

 

 Cidade 

28 14/12/1997 Sem Terra   Capa 

29 14/12/1997  

O adeus do Movimento do 

Sem Terra.  

 

- Representantes 

da arquidiocese 

de Fortaleza 

emprestaram 

apoio aos 

manifestantes 

-- 

Tabela de distribuição de matérias por editorias. 

Editoria Quantidade 

Cidade 12 

Política 05 

Regional 08 

Capa 04 

ANEXO-B TRECHO DA ENTREVISTA REALIZADA EM 03 DE SETEMBRO DE 

2013, COM JOSÉ RICADO BASILIO DA SILVA DIRIGENTE NACIONAL DO 

MST E ACAMPADA NA BEZERRA DE MENESES EM 1997.  
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A ocupação tinha um propósito. Ricardo
59

 nos diz que:  

A pauta exigia o assentamento imediato das famílias ainda acampadas à beira 

de estradas, cestas básicas, vistorias, lonas, pedido de justiça para as 

repressões, prisões e perseguições a quem estava lutando pela terra. Para as que 

estavam assentadas havia a pauta dos créditos, da negociação das dívidas, 

exigência de assistência técnica, alfabetização de jovens e adultos. Para a 

produção um dos principais pontos voltava-se para o acesso das famílias 
assentadas ao Projeto São José, este para possibilitar compra de equipamentos 

e máquinas, melhorias das infraestruturas produtivas e sociais, projetos de 

produção.(...)  

 

Um dos momentos mais marcantes foi o ‘dia do cerco’, quando os militares 

cercaram o acampamento, com o objetivo de massacrar os trabalhadores. De acordo 

com José Ricardo
60

, da Direção Nacional do MST no Ceará 

uma tática e estratégia de guerra estava e se fez montar para 

reprimir a todo e qualquer custo a quem ali estava. A Operação 
ia ser feita na surdina, em momento de pouca gente nas ruas, 

madrugada. Cercamentos, armas, fechamento de ruas, ameaças, 

sirenes, caveirões, rabecão.... (entrevista realisada em 03 de 

                                                             
59

 Entrevista concedida em 03 de setembro de 2013. 
60 Idem. 
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Setembro de 2013) 

O governo queria a retirada dos acampados a qualquer custo e Ricardo Basílio 

nos fala sobre isso: 

Após muitas insistências por eles para que saíssemos daqui, soubemos via 

amigos e pela forma que estavam circulando policiais e pela a agitação dos 

batalhões, que tudo se preparava para que na madrugada, quando tudo estivesse 

mais calmo e a cidade adormecida, realizar uma operação que pudesse varrer 

aquele local. Além disso,vários ônibus (pois teríamos que todo mundo teria que  

adentrar e ir deixar quem sabe onde) estavam chegando ali diversos carros e de 

toda a forma de atuação da polícia cearense para fazer a operação 

   

Os trabalhadores viveram momentos muito difíceis. Sem terem certeza do que 

iria acontecer e como enfrentar todo aquele aparato. Ricardo
61

 interroga:  

O que fazer? Não tínhamos nenhuma arma, estrutura que nos 

defendessem daquele aparato, tínhamos apenas as nós, as pessoas, as 

lonas, nossas roupas, cânticos, choros, nervos, apreensões, tudo ali, 

quando vimos em aproximação era inseguro, duvidoso, amedrontador, 

restava se arranjar local para abrigar as crianças, nos juntar, cantar, 

cantar, cantar.  

De acordo com Ricardo
62

: 

Logo, e bem antes de tudo ir se conformando, já havia chegado 

em nosso meio dezenas de padres, amigos e amigas, 
professores, professoras, sindicalistas, estudantes, autônomos 

que sabendo do que estava para acontecer logo vieram ao nosso 

meio e conseguiram adentrar e ficar com a gente. Ficamos o 

restante da noite, a madrugada e parte do dia sobre o cerco... 

Para José Ricardo, da direção do MST e acampado na Bezerra: 

[...] mais do que pedir explicações a nós, eles se preocuparam em tentar 

explicar para a sociedade cearense, brasileira e até do mundo sobre o que  

acontecera naquela madrugada e quase todo o dia. Os motivos estavam 

implícitos em nossas expressões de resistência, da forma que demonstramos 

em permanecer no mesmo local, mas em posição de luta, embora sabíamos que 
iríamos ser massacrados. Muitos repórteres, acho que também do DN foram 

reprimidos, impedidos de fotografar, fazer entrevistas, porretiados pela força 

policial. Mais do que a empresa midiática, havia para fazer o que ela 

necessitava trabalhadores (as) assalariados (as) que ali teria de cumprir seu 

regime de trabalho.
63

 

José Ricardo nos diz ainda que, não havia como esconder o que estava 

acontecendo. O fato teve repercussão, inclusive, na imprensa internacional. Existia uma 

                                                             
61

 Ibidem. 
62

 Ibidem. 
63 Entrevista concedida em 03 de setembro de 2013. 
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concorrência entre os meios de Comunicação. Se o DN não publicasse, os outros meios 

publicariam. O  DN se sentiu um pouco obrigado a publicar a ação violenta do Estado 

contra os manifestantes.    

Teve que divulgar, não havia outra condição que pudesse esconder e censurar. 

Primeiro que teria de suprir a concorrência com outras emissoras, demais 

veículos de imprensa que lá e de forma massiva estavam. A ação fora tão 

absurda que virou manchete de jornal internacional televisivo, impresso. O DN 

teria de ser esse porta voz para com estes veículos, pelo poder que tem via a 
TV Globo (Verdes Mares), sua afiliada. A forma em que a quase toda a força 

policial de Fortaleza nos sitiou e ao mesmo tempo tentou até de entrar água e 

comida no acampamento. Os jornalistas, amigos, apoios, parlamentares, 

curiosos, foram impedidos primeiramente de se aproximar e depois de se 

relacionar com qualquer pessoa que ali estavam cercadas pelos três cordões 

humanos, de cachorros, cavalos e carros de policiais. Não havia outra forma, a 

imagem era de sitio, de repressão.. Ela teria de ser veiculada...
64

. 

O DN não apresentou a pauta completa do MST. Colocou apenas a questão da 

Educação, dos projetos São José de convivência com a seca, mas de acordo com José 

Ricardo a pauta é mais extensa: 

A pauta exigiu o assentamento imediato das famílias ainda acampadas à beira 

de estradas, cestas básicas, vistorias, lonas, pedido de justiça para as 

repressões, prisões e perseguições a quem estava lutando pela terra. Para as que 

estavam assentadas havia a pauta dos créditos, da negociação das dívidas, 

exigência de assistência técnica, alfabetização de jovens e adultos. Para a 

produção um dos principais pontos voltava-se para o acesso das famílias 
assentadas ao Projeto São José, este para possibilitar compra de equipamentos 

e máquinas, melhorias das infraestruturas produtivas e sociais, projetos de 

produção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
64 Idem. 
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ANEXOS-C  Reprodução do livro de literatura de Cordel:  SEM-TERRA- A caminhada 

não encerra 

 

 

 

 

 

 

 

Para compreendermos melhor como o Diário acompanhou a ocupação, é 

importante observar a  tabela que nos mostra os títulos das matérias, as editorias e os 

dias nas quais essas matérias foram publicadas. 

Número Data Titulo da matéria  Subtítulo da 

matéria  

Editoria 



 

-01 28/11/1997 Agricultores pedem o 

combate a seca 

 

 Capa 

02 28/11/1997 -Trabalhadores Rurais 

cobram promessas 

 

-Secretário 

reconhece 

reivindicações, 

mas diz que 

tramitação dos 

projetos é lenta 

Regional 

03 29/11/1997 Tenção aumenta 

 

 Capa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Autor: Geraldo Lopes de Araújo, Assentado em um Assentamento em Caucaia no Ceará 

e acampado na Avenida bezerra de Meneses em 1997. O Cordel se refere ao cerco 

policial  montado contra os Trabalhadores Rurais Sem Terra, em 12 de Dezembro de 

1997 em frente a Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR), em Fortaleza.   

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Eu vou contar uma 

história 

Que lembro a todo 

momento 

Direi o que aconteceu 

Naquele acampamento 

Da Bezerra de Menezes 

Não me sai do 

Pensamento 
 

2. No dia doze de 

dezembro 

Houve a manifestação 

Milhares de 

Trabalhadores 

Faziam reivindicação 

Exigiam seus direitos 

Viver como cidadão 

 

3. Aquele povo unido 
Eram os chamados 

“sem-terra” 

Que queriam garantias 

Para enfrentar esta 

guerra 

Que é a sobrevivência 

34 Frase atribuída ao ex-secretário de 

Agricultura Eudoro Santana, que gozava de 

respaldo popular (ver quadra 30 do cordel). 

35 Fortaleza, Setembro de 2000; Edições 

Livrarias Livro Técnico. 
Histórica que nunca 

Encerra 

 

4. Ali cobravam 

Projetos Que o governo negou  

Que prometeu para 

julho 

E este mês não chegou 

E o trabalhador 

esperando 

Papel que nunca 

Assinou 
 

5. Junto aos 

 

trabalhadores 

Chegamos da zona 

rural 

Veio freira, veio padre, 

Deputado estadual 

Todos unidos na luta 

Para torná-la igual 

 
6. Estes agricultores 

Exigiam com razão 

O que tinham de direito 

Primeiro alfabetização 

Para jovens e adultos 

E toda população 

 

7. A comitiva marchou 

Pra Câmara dos 

Deputados 

Os PM.s atacaram 

Estavam todos armados 

Agindo com violência 

Contra bem intencionados 

 
8. Com os seus fuzis 

nas mãos 

E também bombas de 

gás 

Escudos e cassetetes 

E metralhadoras mais 

Marchando contra o 

povo 

Que se julgava incapaz 

 

9. Com mais de vinte 
feridos 

A marcha continuou 

Agora para o Palácio 

Do Senhor Governador 

Foi quando mais uma 

vez 

A soldadesca atacou 

 

10. Foram dezessete 

dias 

Naquele acampamento 
Crianças, mulheres, 

homens 

Provando do 

sofrimento 

Quem lá estava não 

esquece 

Lembra a todo 

Momento 

 

11. Aqueles 

Trabalhadores 

Eram fortes na união 
Levavam sol todo dia 

À noite dormiam no 

chão 

Enquanto não fossem 

ouvidos 

Não voltavam pro 

Sertão 

 

12. Dia onze à meia 

noite 

Chega uma tropa de 
guerreiros 

Eram o Batalhão de 

Choque 

O GATE e os 

Bombeiros 

E a Polícia Militar 



 

Pra fazer prisioneiros 

 

13. Todo o batalhão 

chegou 

Pensando mesmo em 

matar 

Trouxeram até 

ambulância 

Não foi para enfeitar 
E rabecão do IML 

Para os mortos carregar 

 

14. Pipas com jatos 

d’água 

Camburão também 

trouxeram 

Viaturas por demais 

Acreditar eu nem quero 

E se não fosse a 

imprensa 
Seria um massacre 

Sério 

 

15. A sorte é que a 

imprensa 

Foi a primeira a chegar 

Deputados, padres, 

freiras 

Vieram para ajudar 

Conseguindo uma 

tragédia 
Muito maior evitar 

 

16. Também o jornal 

“O Povo” 

Lá do meio não saía 

Lado a lado com o 

“Diário” 

Toda situação cobria 

Enfrentando o perigo 

Que o impasse oferecia 

 

17. Nenhum dos 
Trabalhadores 

Trazia armas na mão 

Tinham somente a boca 

Pra falar com o 

batalhão 

E pedir ajuda a Deus 

Com a fé no coração 

 

18. Quando o dia 

amanheceu 

Faltou água e comida 
Todo batalhão em fila 

Com as armas 

prevenidas 

Para ninguém ter 

entrada 

E também não ter saída 

 

19. Lá chegou um 

jornalista 

Disse: eu vim trabalhar 

Um PM respondeu: 

Aqui não pode entrar 

Não adianta insistir 

Vire-se e pode voltar 

 
20. Com muita 

dificuldade 

A TV já trabalhava 

A equipe de cinema 

Tudo que via filmava 

E todo o povo dali 

No que podia ajudava 

 

21. Enquanto o 

governador 

Bancando um grande 
homem 

Inaugurava o Fórum 

Valorizando o seu 

nome 

Os Trabalhadores 

presos 

Passavam sede e fome 

 

22. Um menino já 

faminto 

Disse: eu quero comer 
A irmãzinha dele disse: 

Quero água pra beber 

A mãe do casal 

chorando 

Não sabia o que fazer 

 

23. Um padre vendo 

isso tudo 

Naquela ocasião 

Disse assim a um PM 

Nós somos todos 

irmãos 
Deixem vir pras 

criancinhas 

Água e um pedaço de 

Pão 

 

24. O PM respondeu 

Sei que nada está bem 

Mas a ordem que me 

deram 

É de não passar 

ninguém 
Senão eu perco o 

emprego 

E morro de fome 

Também 

 

25. Com um grande 



 

saco de pão 

Chegou lá um deputado 

Jogou por cima da fila 

Atingiu o outro lado 

Sentindo a fome do 

povo 

Pensou que tinha 

Ajudado 

 
26. Quem pegou foi um 

PM 

Sem temor no coração 

Pegou o saco ligeiro 

E logo botou no chão 

E depois pisou em cima 

Não deixou inteiro um 

Pão 

 

27. Meu Deus eu não 

acredito 
Será que o desgraçado 

Deste monstro 

impiedoso 

Não tem filho ou 

agregado 

Que natureza ruim 

Tem a peste do soldado 

 

28. Veio uma freira 

velhinha 

Chorando para ajudar 
Mas os corações ruins 

Não deixaram ela 

passar 

Chegou uma notícia 

boa 

Agora eu vou contar 

 

29. O governo fez o 

acordo 

Que o povo exigia 

Foi uma vitória 

animada 
Celebrada com euforia 

Houve missa e os sem terra 

Cantaram de alegria 

 

30. Disse Eudoro 

Santana 

A caminhada não 

encerra 

Lutou a todo momento 

Não teve medo da 

guerra 
Lutou pra ver a vitória 

Daquela gente sem terra 

 

31. Unidos de Santa 

Bárbara 

É o nosso assentamento 

Doze dias lá ficamos 

Naquele acampamento 

 
Quem participou 
amarga 

Todo aquele sofrimento 

 

32. Criancinha inocente 

Muito também sofreu 

Minha cabeça lembrou 

A minha mão escreveu 

O final dessa história 

Triste que aconteceu 

 

33. Toda história 
sempre traz 

Uma moral no final 

Essa luta dos sem-terra 

Vencedora afinal 

Diz que pra chegar ao 

bem 

Tem que às vezes 

passar mal 

 

34. Essa não foi uma 

guerra 

Apenas uma batalha 
Os sem-terra 

continuam 

Ajudando a quem 

trabalha 

Pra fazer tudo direito 

Não deixou nenhuma 

falha. 
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