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RESUMO 
 

 

 

 

 

Como as questões sociais são abordadas pela mídia e como o Movimento dos Trabalhadores Rurais 

Sem Terra- MST é tratado a partir de uma análise do editorial do Jornal O Liberal, um dos jornais 

de grande circulação da região norte. De que forma a ocupação feita nos trilhos do trem da 

companhia Vale pelo MST, suscitou debates sobre a exploração mineral e das riquezas  na 

Amazônia e os movimentos sociais. Para isso, recorremos ao um breve histórico do jornalismo, ao 

surgimento do MST e a luta pela terra, com relato histórico do MST no estado do Pará, da imprensa 

e das Organizações Rômulo Maiorana, personagens que se cruzam na realidade do Pará. Analisa 

quatro editoriais dos meses de outubro e dezembro de 2007, o editorial como um espaço opinativo, 

de posição do jornal, isto é, a voz dos donos e como se dá a abordagem das questões sociais no 

estado. Busca compreender, conforme as análises de John B. Thompson, o modo pelo qual as 

formas simbólicas e a relação delas com os contextos sociais, como a ideologia, falando de uma 

maneira mais ampla, é sentido a serviço do poder. 

 
Palavras-chave: MST, Mídia, Poder, Ideologia. 
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INTRODUÇÃO 

 

 
As questões que permeiam nosso trabalho são motivadas a partir de uma experiência 

vivenciada durante a Jornada de Lutas do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Entre 

reuniões e acompanhamento das principais manchetes e reportagens dos meios de comunicação 

sobre a ocupação dos trilhos da Companhia Vale, no mês de outubro de 2007, durante uma 

mobilização do MST, no Assentamento Palmares II, no município de Parauapebas, no sudeste do 

Pará. Chamou-nos a atenção o tratamento dado ao movimento social no editorial do jornal O 

Liberal. 

Essa ação foi uma mobilização de caráter estadual do movimento, que mobilizou mais de 

cinco mil trabalhadores/as vinculados/as às áreas de acampamentos e assentamentos de todas as 

regiões em que o MST está territorializado no Estado do Pará. A ação, que durou 40 dias, de 

outubro a novembro de 2007, contou com a participação de outros representantes de movimentos 

sociais, sindicatos, estudantes, garimpeiros, religiosos, etc. Teve como alvo de denúncia dos 

trabalhadores a principal empresa mineradora do Pará: a Companhia Vale, que, na época, ainda se 

chamava com nome estatal CVRD (Companhia Vale do Rio Doce), em especial, dentre várias 

questões, denunciando as mazelas sociais que a mineradora deixa na região. 

A jornada pela “Reforma Agrária e em Defesa dos Recursos Minerais do Povo Brasileiro” 

trouxe o debate mais uma vez da exploração dos recursos naturais do Pará, sobre as riquezas e as 

desigualdades. Oriundos de iniciativa de fóruns, articulações municipais e regionais sobre a questão 

mineral na Amazônia, diversas organizações e movimentos sociais já denunciavam as 

consequências sofridas pelo impacto da mineração. Em uma carta1 à sociedade, por exemplo, de um 

seminário realizado em Marabá, as entidades que participaram afirmam em um dos trechos: 

Todo o processo de expansão capitalista nesta região gerou, simultaneamente, uma 

resistência camponesa que garantiu a conquista de centenas de projetos de 

assentamentos com milhares de famílias assentadas. É neste universo que se 

encontra o caminho empírico e conceitual da recuperação ambiental, com base nas 

inúmeras experiências camponesas sustentáveis e bem sucedidas de produção, a 

partir de manejos extrativistas e agroflorestais, de roças diversificadas e da criação 

de pequenos e médios animais. É essa produção diversificada que sempre garantiu o 

abastecimento do campo e, sobretudo nas cidades desta região. [...] uma ação  

voltada para atender os interesses do setor siderúrgico e madeireiro, não apenas 

garantindo suprimento de matérias-primas a baixo custo, como concretizando uma 

transferência direta de recursos públicos para essas indústrias, através de 

financiamentos e incentivos. Dessa forma, reforça o mesmo projeto de 

desenvolvimento que predominou nos últimos 30 anos na região, prolongando a 

 

1 Carta Aberta à Sociedade Brasileira do Seminário:“Estado e Campesinato na Amazônia: o debate sobre o distrito 

Florestal de Carajás”. Marabá, 01 de setembro de 2007. 
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insustentabilidade social e ambiental que caracterizou e bloqueando o 

desenvolvimento local, posto que as atividades mínero-siderúrgica e madeireira são 

atividades de exportação que pouco internalizam resultados econômicos, empregos 

locais e qualidade de vida. 

 

Para a realização do trabalho, recorremos a uma pesquisa documental do veículo de 

comunicação da região Norte, um dos principais jornais impressos da Amazônia: o jornal O Liberal. 

Analisamos os jornais do período de julho de 2007 a janeiro de 2008. Focamos nos editoriais, sendo 

que selecionamos quatro: dois editoriais do mês de outubro e dois do mês de dezembro de 2007. 

Observando que a implantação dos grandes projetos para o desenvolvimento tem a 

mineração como um dos principais produtos de exploração, compreendemos como se dão as 

relações de poder e o uso da ideologia nos meios de comunicação, especialmente em relação ao 

MST. É importante, ainda, destacar que o nosso ponto de partida é O Liberal, levando-se em 

consideração para esta análise a questão agrária, os conflitos sociais e históricos existentes na 

região. 

No intuito de compreendemos os meios de comunicação nessa região e a importância deles 

na sociedade, observamos o Grupo Liberal e um dos seus principais veículos de comunicação, o 

jornal O Liberal, especificamente refletindo a relação do grupo Maiorana e a força político- 

econômica na região, na condição de instrumento de informação e ideológico da mídia burguesa. 

No segundo capítulo, buscamos a compreensão da mídia a partir da teoria social da mídia, 

de John B. Thompson; abordamos o gênero jornalístico, principalmente o opinativo, a partir dos 

editoriais do jornal O Liberal, e fazendo um breve relato do jornalismo no Brasil, a história da 

imprensa no Pará, do jornal O Liberal, a trajetória do empresário Rômulo Maiorana na consolidação 

das Organizações Rômulo Maiorana, além das considerações sobre a ocupação dos trilhos da 

Companhia Vale e o MST. 

No terceiro capítulo, a ideologia e as leituras a partir da teoria crítica proposta por John B. 

Thompson, fazemos uma leitura do poder da comunicação, dos padrões de manipulação da 

imprensa de acordo com Perseu Abramo, em particular na abordagem sobre as questões sociais no 

Pará e sobre os movimentos sociais nos editoriais do jornal O Liberal. 

Por fim, apresentamos a abordagem feita nos quatro editoriais pesquisados e o editorial 

destacado neste trabalho, no que diz respeito ao tratamento dado ao MST, no dia 20 de outubro de 

2007, sob título “Contra o banditismo, a força”. Dessa forma, para interpretar os movimentos 

sociais no campo hoje, é fundamental entender que existe uma organização da classe trabalhadora 

rural, conjunta, organizada para a transformação da sociedade e das relações de produção no campo. 
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CAPÍTULO I 

 

1- A QUESTÃO AGRÁRIA NA AMAZÔNIA 

 

1.1 - Contexto sócio–histórico 

 

 
É desafiador fazer uma leitura sócio-histórica de um fato que se relaciona diretamente com a 

questão agrária na Amazônia. Pretendemos, com este trabalho, fazer uma leitura possível, 

considerando o contexto sócio-histórico de um episódio em que se cruzam os atores: Movimento 

dos Trabalhadores Rurais Sem Terra - MST, a Companhia Vale e jornal O Liberal. 

Para compreendermos como o MST é abordado pela mídia, voltamo-nos à primeira ocupação 

feita nos trilhos do trem da Companhia Vale2 no Pará, realizada em 17 de outubro de 2007. 

Analisamos editoriais do jornal O Liberal, veículo de grande circulação na região Norte, sua 

abordagem referente às questões sociais no período que abrange de julho de 2007 a janeiro de 2008. 

Escolhemos quatro editoriais: dois do mês de outubro e dois do mês de dezembro. Neste intervalo, 

destacamos o editorial publicado dia 20 de outubro sobre a ocupação, pelo MST, nos trilhos da Vale. 

Acreditamos que se faz necessário aperfeiçoar análises e reflexões sobre a forma de dominação 

cruzada entre domínio da terra, monopólio dos meios de comunicação e poder político e 

econômico nas diversas regiões do Brasil. 

Na Amazônia, observamos que, historicamente, a maioria dos conflitos sociais é visibilizada 

pela mídia, pois um dos elementos estruturante da questão da terra é a violência, manifestada nos 

crimes de encomenda no campo e ataques contra trabalhadores tornam-se pautas sobre os 

movimentos sociais através dos meios de comunicação. 

Para muitos pesquisadores a região Norte do Brasil, especialmente no Estado do Pará, é 

marcada por conflitos sociais e interesses econômicos. Podemos destacar, dentre muitos desses 

conflitos, o massacre de Eldorado dos Carajás, em 1996, e o assassinato da Irmã Dorothy, em 2005. 

Nesse contexto, está a Vale, a maior companhia mineradora de exploração de minério a céu 

aberto do mundo. Uma empresa multinacional, existente desde 1942, que, segundo a própria 

empresa, já extraiu minérios suficientes para construir 375 mil torres Eiffel de Paris. 

Observamos também a relevância que os meios de comunicação, a exemplo do jornal 

impresso, têm na sociedade. Consideramos que o espaço do editorial, de caráter opinativo, seja 

significativo para a compreensão da questão agrária na Amazônia. Com efeito, interessa-nos como 

 
 

2 Vale é uma mineradora global, com sede no Brasil e presente em mais de 30 países. Ver site: 

http://www.vale.com/brasil. 

http://www.vale.com/brasil
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se dão as abordagens dos editoriais do jornal O Liberal em relação às questões socioeconômicas e o 

tratamento dado aos movimentos sociais, mais especificamente ao MST. 

Podemos expor que na estrutura do universo rural brasileiro predomina a grande propriedade 

rural, com base em mão-de-obra escrava3, comprovados pelo grupo móvel de fiscalização do 

Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) além de manter uma lógica de monocultura 

agroexportadora. 

Os poderes econômicos por muitos anos foram dados aos senhores de terra até os anos 

inaugurais do século XX. Até meados de 1960, as terras amazônicas pertenciam basicamente à 

União e aos estados. Nas décadas de 1970 e 1980, com a venda de terra e a ocupação da Amazônia, 

a concentração alcançou níveis intoleráveis, que foram sendo revidados, cada vez mais, sob a forma 

de conflitos (LOUREIRO, 2005, p.78). 

Almeida (2006) relata que segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 

no Censo Agropecuário de 19604, a região da Amazônia constituía-se, em sua maior parte, de matas 

e terras incultas, exploradas por milhares de caboclos e ribeirinhos que viviam do extrativismo 

vegetal e animal. A floresta e os rios estavam preservados e eram aproveitados pelos habitantes 

como fonte de alimento, trabalho e vida. Somente 1,8% das terras estavam ocupadas com lavouras e 

só metade delas possuía título de propriedade privada. 

De acordo com o pesquisador a posse de grandes extensões de terra na Amazônia passou a 

ser símbolo de status. Além de vastos territórios, o controle do Estado ancorou a reprodução social e 

econômica dos senhores de terra. Controlar o Estado historicamente na Amazônia, além de poder 

dispor de recursos econômicos, significava o controle do aparato de coerção contra os seus 

adversários, rebeliões de escravos e camponeses. 

Loureiro e Pinto (2005) descrevem que, se a concentração de renda provocada pela política 

de incentivos era por si só danosa para a região, pois beneficiava apenas os grandes grupos 

econômicos nacionais e estrangeiros, o dano maior, entretanto, estava ligado à questão da terra. 

Os planos de desenvolvimento do Estado para a Amazônia têm vários períodos. Mas 

mostram-se de forma mais contundente nos fins de 1960, em particular na Amazônia Oriental5. 

 

3 Ação recorde resgata 1108 trabalhadores da cana no Pará. 02/07/2007 – Repórter Brasil. Disponível em: 

http://reporterbrasil.org.br/2007/07/acao-recorde-resgata-1108-trabalhadores-da-cana-no-para/. Acesso setembro de 

2013. 

4 Censo Agrícola de 1960. BRASIL. VII RECENSEAMENTO GERAL DO BRASIL. Série Nacional. Volume II – 2ª 

Parte. FUNDAÇÃO IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística- Banco de dados Site: 
biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/periodicos/.../ca_1960_v2_p2_br.pdf . Acesso agosto de 2013. 

5 Os Estados que compõe a Amazônia Oriental: Pará, Maranhão, Amapá, Tocantins e Mato Grosso. 

http://reporterbrasil.org.br/2007/07/acao-recorde-resgata-1108-trabalhadores-da-cana-no-para/
http://reporterbrasil.org.br/2007/07/acao-recorde-resgata-1108-trabalhadores-da-cana-no-para/
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Abertura de rodovias e projetos pecuários e madeireiros constam entre os programas desenvolvidos, 

os quais foram um marco na realidade dessa imensa região. Assim refletem Loureiro e Pinto (2005): 

Nos anos de 1970 e 1980, a terra pública, habitada secularmente por colonos, 

ribeirinhos, índios, caboclos em geral, foi sendo colocada à venda em lotes de 

grandes dimensões para os novos investidores, que as adquiriam diretamente dos 

órgãos fundiários do governo ou de particulares (que, em grande parte, revendiam a 

terra pública como se ela fosse própria). Em ambos os casos, era frequente que as 

terras adquiridas fossem demarcadas pelos novos proprietários numa extensão muito 

maior do que a dos lotes que originalmente haviam adquirido (LOUREIRO e 

PINTO, 2005, p. 79). 

 

Segundo Loureiro (2002), o novo modelo de desenvolvimento para a Amazônia – posto em 

prática pelos governos militares pós-1964 para desenvolver e integrar a região ao mercado nacional 

e internacional – inspirava-se nessas concepções teóricas, feitas as adaptações que os militares e a 

tecno-burocracia julgaram convenientes para aquele momento da ditadura. 

Lembremo-nos de que os setores do capital financeiro, comercial e industrial, entre eles 

bancos e empresas automobilísticas, passaram a controlar grandes porções de terra. Almeida (2006) 

aponta que o dinamismo implantado na Amazônia é o marco pela expansão do território brasileiro e 

o fortalecimento ocorre na década de 1980, com sinais de um processo de territorialização, 

principalmente do campesinato em terra às margens dos rios do Araguaia - Tocantins, em particular 

nas regiões sul e sudeste do Pará. 

O contexto em que se insere essa expansão está no período de retomada da organização da 

sociedade civil, após ditadura militar (1964-1985), quando o Estado brasileiro sente que a sociedade 

civil se reorganiza nas cidades e no meio rural a exigir políticas públicas, universalização de 

direitos. Desse modo, relaciona-se com a nova dinâmica da economia mundial. 

Mendonça (2006) assevera que esse período dos anos de 1970 seria o principal 

demonstrativo desse processo, quando a estrutura agrária, a despeito de concentrada, sofreria uma 

enorme transformação, em que coexistiam: a) aumento da oferta de matérias-primas e alimentos 

para o mercado interno, sem comprometer o setor exportador em seu papel de gerador de divisas 

para o processo de industrialização e b) a crescente integração da agricultura com o conjunto da 

economia, não só como compradora de bens de consumo industriais, mas, sobretudo, através da 

industrialização da agricultura, através da aquisição de insumos e máquinas gerados pelo setor 

industrial (MENDONÇA, 2006, p. 41). 

Isso foi provocado tanto por uma alteração na geografia política e econômica, quanto pelas 

novas tecnologias que exigem do Estado uma flexibilidade maior, com vistas a dinamizar a recente 

ordem econômica, o recrudescimento de novos conflitos. 
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Lembra Almeida (2006) que na Amazônia as rodovias ganham relevância a partir do fim da 

década de 1950, com a construção da Belém-Brasília, e se aprofundam com a edificação da 

Transamazônica, em 1970. A pecuária é outro indutor da reconfiguração espacial, social, econômica 

e política da região (ALMEIDA, 2006, p.23). 

As facilidades legais concebidas pelo Governo Federal para atrair empresários estimularam 

o acesso a grandes extensões de terra e à natureza de modo geral, para transferir a terra pública, 

devoluta6, para os grandes grupos econômicos e a propriedade da terra aos pretensos investidores 

futuros. Almeida (2006) enfatiza que o governo alterou a legislação existente e criou dispositivos 

legais extraordinários e de exceção. Esse fato foi o início da degradação e da exploração sem limites 

da região. 

Nas décadas de 1960/70, o Governo Federal (LOUREIRO, 2009) oferecia garantia de 

infraestrutura para os novos projetos (estradas, portos, aeroportos e outros). Às margens das 

estradas, a devastação florestal foi rápida, e a disputa de terras privilegiadas às margens delas gerou, 

desde o fim dos anos de 1960, conflitos de toda ordem, que só foram aumentando nas décadas 

seguintes, à medida que o modelo de desenvolvimento se estruturava. 

O Governo Federal garantia trazer mão-de-obra barata de outros pontos do Brasil 

(nordestinos que fugiam da seca, em especial), para atuar nas frentes de trabalho como abertura de 

estradas, desmatamento, construção de portos, aeroportos etc. Esses milhares de trabalhadores, 

depois de concluídas as obras, ficaram na região em busca de terra e de oportunidades de trabalho, o 

que, de qualquer forma, lhes pareciam ser – na Amazônia – mais promissor do que aquelas que já 

conheciam e haviam enfrentado na terra de origem deles (LOUREIRO, 2009, p.08). 

A população da Amazônia, que era de 2.601.519 habitantes em 1960, havia ascendido a 

4.197.038 em 1970, conforme o Instituto do Desenvolvimento Econômico Social do Pará (Idesp). 

Se a concentração de renda provocada pela política de incentivos era por si só danosa para a região, 

pois beneficiava apenas os grandes grupos econômicos nacionais e estrangeiros, o dano maior, 

todavia estava ligado à questão da terra. 

Os órgãos fundiários também não solicitavam do pretendente à compra qualquer documento 

da prefeitura, de sindicatos de trabalhadores rurais, de igrejas ou de qualquer outra fonte para 

comprovar a inexistência de antigos moradores na terra posta à venda. Os novos empresários, 

especuladores e aventureiros, procedentes de diversos recantos do País e do exterior, adquiriram 

6 São terras públicas que, não sendo próprias, nem estando destinadas a nenhum uso público municipal, estadual ou 

federal, não se incorporaram ao domínio privado na forma e nas condições legalmente previstas, observado o artigo 05 

do Decreto-Lei nº 9760, de 5/9/1946. 
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imensas áreas. Surge, então, a figura do “grande posseiro”, como se autointitula o “grileiro”. Esses 

são uma nova característica de posseiro7 e do grileiro8 tradicional. 

No Pará, por exemplo, a grilagem de grandes áreas é contestada pelo Ministério Público ou 

por entidades diversas, as quais, na Justiça, tentam reverter o quadro originado nos anos anteriores 

que persiste até os dias atuais (LOUREIRO e PINTO, 2005, p. 82). 

Assim, Almeida (2006) relata que foram vendidas terras com moradores seculares. E a 

concentração de terra na Amazônia alcançou níveis intoleráveis que foram sendo revidados, cada 

vez mais, sob a forma de conflitos. Essa permanente política de exclusão movida pelo Estado em 

relação aos pobres do campo é revidada sob forma de conflito por colonos, ribeirinhos e migrantes 

expulsos das terras. 

Da mesma forma e pelos mesmos instrumentos legais, estavam amparados os antigos 

migrantes nordestinos que haviam chegado para as construções das primeiras estradas, como a 

Belém-Brasília, nos anos de 1950, ou até em épocas anteriores, alguns deles desde o período da 

borracha, no século XIX. Contudo, segundo Almeida (2006), a Justiça reconheceu os papéis 

validados pelas Medidas Provisórias e por outros instrumentos de exceção da ditadura, garantindo a 

expulsão de antigos e legítimos posseiros e estimulando os conflitos e a violência na região. 

Além disso, era comum que diversos membros de uma mesma família, ou empresas 

diferentes de um mesmo grupo econômico, regularizassem, por meio de documentos, a propriedade 

vários lotes de terra, isto é, pequenas áreas para produção. Através de mecanismos diversos. A 

concentração de terra assumiu enormes proporções, e as expulsões tornaram-se cada vez mais 

violentas, porque se encontravam agora respaldadas por dispositivos legais que mobilizavam 

contingentes policiais, sob ordem judicial, para desalojar os posseiros. Assim, os conflitos passaram 

a ser o procedimento pelo qual muitos dos novos proprietários assumiam a terra comprada ou 

grilada. 

Partindo dessas observações, Fernandes (2006) analisa que a formação do campesinato não 

acontece somente pela reprodução ampliada das contradições do capitalismo. Outra condição de 

criação é a estratégia política de luta pela terra. A indiferença do poder público, a má-sorte dos 

7 O posseiro é o pequeno agricultor que ocupa a terra para sobreviver, trabalha nela e dela retira seu sustento há anos, 

mas não possui nenhuma documentação legal. A maioria dessas pessoas se instalaram na região durante os governos 

militares, em busca de “terra para homens sem-terras”. 

8 Grileiro é a pessoa que se apropria ilegalmente de terras e apresenta título falsificado de propriedade. O nome deriva 

de um técnica de falsificação de papéis, que são envelhecidos quando guardados em caixas junto com alguns grilos. 

Após a morte dos insetos, o seu processo de decomposição gera produtos que escurecem os papéis e lhe dão aparência 

de envelhecidos, como se fossem antigos e verdadeiros papéis legais. Nos dias atuais a grilagem moderna utiliza a 

tecnologia como o GPS para localizar e reconhecer a terra na qual pretende-se apropriar. 
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trabalhadores sem terra, a aliança e a tolerância do Estado com os abusos do capital, da elite ou dos 

indesejáveis que se instalaram na região, todos esses fatores geraram a concentração de terras, a 

exclusão social, a desigualdade, a descrença no poder público. O fenômeno fomentou assim os 

conflitos e a violência hoje existentes na região na Amazônia. 

No Estado do Pará, essas contradições e desigualdades tornaram-se extremamente visíveis. 

O Pará é o segundo estado em extensão territorial do País, medindo 1.247.689.515 Km² (IBGE), 

correspondendo a 14,6% do território do nacional, área que comporta 143 municípios. Seu território 

integra a Amazônia Legal, que representa 61% do território brasileiro, sendo a região com maior 

concentração de projetos de assentamentos rurais do Brasil (ANDRIOLI, 2003, FERNANDES, 

2006). 

Faz-se necessário expormos também que o Pará é ainda o Estado com a maior incidência de 

trabalho escravo e o segundo com maior índice de grilagem e conflitos de terra, conforme os 

registros da Comissão Pastoral Terra (CPT)9. Sabemos que alguns desses tristes títulos têm raiz na 

história recente da Amazônia e do Pará, pois persistem até hoje em razão de o Estado brasileiro não 

assumir, séria e eficazmente, a responsabilidade e o empenho de combatê-los e de puni-los. 

Dois fatos importantes foram responsáveis pelo agravamento da questão agrária na 

Amazônia a partir dos anos de 1980: as crises do petróleo e a prolongada recessão econômica 

brasileira. Carvalho (2005) aponta que as duas grandes crises do petróleo (1973 e 1979) fizeram o 

preço do petróleo árabe subir enormemente, a energia se tornar mais cara, provocando mudanças 

estruturais na economia de todo o mundo ocidental. 

Na Amazônia, as mudanças afetaram negativamente a já grave questão agrária, provocando 

o aumento de bolsões de pobreza. A partir dos anos de 1980, os países centrais, a exemplo dos 

Estados Unidos, da Inglaterra e do Canadá, começaram a transferir empresas altamente 

consumidoras de energia e matéria-prima para os países periféricos, limitando-se a ficar com a 

transformação de produtos primários (ferro, alumínio, bauxita, celulose etc.) por eles importados, 

em produtos finais e, assim, poupando energia e livrando-se de danos ambientais. O governo 

brasileiro, apesar da crise do petróleo, aceitou a transferência desses novos investimentos em grande 

parte para Amazônia, especialmente para o Pará (LOUREIRO, 2009, p.08). 

Inicia-se, então, a fase da mineração e da produção de carvão vegetal com madeiras da 
 

 

9 Cadernos Conflitos no Campo 2013 (org.) Comissão Pastoral Terra (CPT). 
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floresta nativa para abastecer as novas mineradoras da região. Após as crises do petróleo, o Brasil 

aumentou sua produção de alumínio em 770%, a de celulose em 225%, a de ferro em 196%, 

estando a maior parte dessas novas indústrias mineradoras e siderúrgicas de produtos primários 

(altamente consumidoras de energia) situadas na Amazônia, especialmente no Pará. 

Ressaltamos o que Pinto (1981) descreve como ataque ao coração da Amazônia com o 

surgimento do Poloamazônia e da Companhia Vale do Rio Doce (CVRD), a principal empresa de 

exploração de minérios no Brasil. 

Como uma política governamental, o Poloamazônia10, lançado na segunda metade da década 

de 1970, consistia em 15 polos de desenvolvimento que articulava maior presença do médio e 

grande capital nacional e estrangeiro, atraídos pelos subsídios fiscais da SUDAM, empresas que 

recebiam incentivos fiscais e de outras naturezas. Com esses polos, visava-se à organização do 

espaço regional em benefício da acumulação de capital por meio da mineração e da agropecuária. 

Para Bertha Becker (1991), o discurso oficial justificava a intervenção governamental pela 

necessidade de explorar ordenada e sistematicamente as riquezas da Amazônia num projeto de 

escala nacional, capaz de suprir o País com divisas para superar o período crítico de crise mundial e 

de dar continuidade ao desenvolvimento regional. 

A CVRD, atualmente Companhia Vale, é a primeira multinacional brasileira. De acordo 

com a própria empresa, a história dela está intimamente ligada à construção da Estrada de Ferro 

Vitória-Minas, durante a qual os engenheiros ingleses envolvidos no projeto tomaram conhecimento 

da existência de uma grande reserva de minério de ferro naquela região. Mas é somente em 1942, 

no Governo de Getúlio Vargas, que a Companhia Vale do Rio Doce S. A. revela-se como uma 

empresa estatal. 

Destacamos que foi em 1997 a empresa foi privatizada pelo governo Fernando Henrique 

Cardoso (FHC). Leiloada a R$ 3,3 bilhões, o valor foi inferior ao lucro de três meses de operação, o 

qual representava apenas uma fração do patrimônio total da empresa, avaliada em R$ 100 bilhões. 

Outro marco importante sobre a empresa é o ano de 2006, quando a CVRD anuncia a incorporação 

da INCO canadense, a maior mineradora de níquel do mundo. Após essa compra, o novo 

conglomerado empresarial se torna CVRD Inco. 

 

 

10 Programa de Pólos Agropecuários e Agrominerais da Amazônia (POLAMAZÔNIA), criado a partir de 1974, na 

lógica do II Programa Nacional de Desenvolvimento e do Programa de Integração Nacional, com a finalidade de 

explorar as potencialidades naturais da região foi implementado pela SUDAM, SUDECO, BASA e Ministério do 

Interior. O Plano Federal, visava a implantação de 15 polos, dentre os quais Carajás, para exploração de minérios de 

ferro. Artigo: As políticas federais e reconfigurações espaciais na Amazônia. Novos Cadernos NAEA v. 7, n. 1, p. 91- 

122, jun. 2004. Disponível em http://www.periodicos.ufpa.br/index.php/ncn/article/viewFile/38/32. Acesso outubro de 

2013. 

http://www.periodicos.ufpa.br/index.php/ncn/article/viewFile/38/32
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Outro momento relevante é que a partir de novembro de 2007, a marca e o nome de fantasia 

da empresa passaram a ser apenas Vale, nome pelo qual sempre foi conhecida nas bolsas de valores, 

mas foi mantida a razão social original Companhia Vale do Rio Doce S.A. A Vale tornou-se, 

naquele ano, a 31ª maior empresa do mundo, atingindo um valor de mercado de R$ 298 bilhões, à 

frente da IBM (International Business Machines) que é uma empresa dos Estados Unidos voltada 

para área de informática. 

O ano de 2008 também se destaca, pois o valor de mercado da empresa foi estimado em 196 

bilhões de dólares pela consultoria Economática, perdendo no Brasil apenas para a Petrobras (287 

bilhões) e se tornando a 12ª maior empresa do mundo. O presidente da multinacional Roger Agnelli, 

ex-executivo de carreira do banco Bradesco, presidiu a Vale de 2001 a 2011, também é um 

protagonista que se sobressai nas relações que envolvem os personagens apresentados neste 

trabalho. 

Em outubro de 2007, quando o MST ocupou os trilhos do trem da companhia Vale, no 

município de Parauapebas, no Pará, diversas foram as notícias nos meios de comunicação local e 

nacional, principalmente no jornal O Liberal. A ação do movimento social demonstra como suscitou 

um debate político sobre o desenvolvimento social e econômico para o Estado, afetando 

diretamente a companhia Vale e os investimentos da empresa. 

Neste sentido, cremos que analisar editoriais do jornal O Liberal publicados segundo 

semestre, dentre eles o que se refere à ocupação dos trilhos da Vale em 2007. Ajuda-nos sob a 

perspectiva sócio-histórica na compreensão do papel dos meios de comunicação, dos movimentos 

sociais e as relações de poder na sociedade em que vivemos. 

 
1.2 - O MST e a Luta pela Terra 

 
 

Para analisarmos o tratamento dado pela mídia ao Movimento dos Trabalhadores Rurais 

Sem Terra, é necessário refletir sobre a construção do movimento. A luta pela terra não surge com o 

MST. O próprio movimento enfatiza: é uma herança que vem de índios, quilombolas e outros 

grupos que atuavam no campo. Histórias como a de Canudos, Contestado, Cabanagem, Caldeirão, 

das Ligas Camponesas e tantas outras são impulsionadoras do desenvolvimento da luta pela terra. 

Como afirma o documento “MST: Lutas e Conquistas” (2010), o movimento é “filho das lutas pela 

democratização da terra e da sociedade”. 

As articulações e o trabalho desenvolvido para consolidar o MST se efetivaram, 

principalmente, a partir do cenário caótico no qual trabalhadores e trabalhadoras do campo vinham 
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sofrendo ao longo de anos, desde o início do século XX. Não se pode pensar que o MST nasceu de 

uma forma isolada ou espontânea. O movimento tem como aprendizado estabelecer a correlação de 

forças para classe a qual pertence, ou seja, a classe trabalhadora. 

Silva (1991) afirma que a história não é determinista nem previsível, no sentido de que é 

predeterminada. Afirma ainda que, se muitas forças políticas que lutavam em prol da reforma 

agrária foram derrotadas, não significa que ela não seja possível ou necessária. 

Assim, os aspectos políticos, econômicos e sociais são preponderantes para a construção do 

MST e sua manutenção até os dias atuais. Posteriormente à própria formalização, o movimento se 

preocupou em tentar sistematizar sua história, de modo que há referências em diversos materiais do 

Movimento. 

Citamos, como exemplo, o Caderno de Formação Nº 30, escrito pelo geógrafo Bernardo 

Mançano Fernandes, autor de diversos trabalhos sobre a territorializaçãodo MST no País. Nessa 

publicação, editada em 1998 com o objetivo de apresentar aos integrantes alguns aspectos 

relevantes sobre a construção do movimento, está evidenciado também o quanto o trabalho da  

Igreja foi importante para o engajamento dos sujeitos na luta pela terra e para a organização do 

MST. São lembradas as vinculações com a Comissão Pastoral da Terra (CPT) e com outros setores 

progressistas das chamadas igrejas cristãs históricas, muitas ligadas ao Conselho Nacional de 

Igrejas Cristãs do Brasil. 

Entretanto, quando o MST se oficializa em 1984, há uma preocupação constante, por parte 

do movimento para assegurar que este seja autônomo, de modo que os próprios trabalhadores rurais 

Sem Terra tomem as decisões. A Igreja apoia, mas não decide pelo movimento. Naquele momento, 

muitos sindicatos, partidos de esquerda e o Estado relacionavam o MST à Igreja (COELHO, 2010, 

p.180). 

Na história da luta pela terra no Brasil, alguns pesquisadores veem o MST como movimento 

de outras lutas camponesas como, por exemplo, as Ligas Camponesas no Nordeste na década de 

1950, sendo caracterizado pela organização das famílias e pela realidade vivida nas regiões do País. 

Ao final da década de 1960, ocorreram expropriações de pequenas propriedades causadas 

pela “Revolução Verde11” – modelo de produção implantado no campo que surgiu com o propósito 

de fazer crescer a produção agrícola através do desenvolvimento de pesquisas em sementes, 

fertilização do solo e utilização de máquinas que aumentassem a produtividade. 

As sementes modificadas e desenvolvidas em laboratórios possuem alta resistência a 

 

11 Projeto para o campo implantado pelos governos militares que, com o apoio do Banco Mundial, incluía a 

mecanização das lavouras voltadas à monocultura e à utilização extensiva de agrotóxicos. 



 

18 

 

diferentes tipos de pragas e doenças. O plantio dessas sementes, aliado à utilização de agrotóxicos, 

fertilizantes, implementos agrícolas e máquinas, aumentou significativamente a produção agrícola 

de monocultivos. Essas alterações foi sendo consolidada ao longo desses anos e estruturando este 

modelo no campo brasileiro até os dias atuais. 

A “Revolução Verde” afetou vida no campo. Com efeito, houve crescimento do êxodo rural 

paralelamente à decrescente perspectiva de oportunidades de emprego no meio urbano. Assim 

foram geradas condições para que trabalhadores rurais se reorganizassem e dessem início às 

primeiras ocupações de terra. 

Na reflexão sobre a década de 1970, Martins (1991) pontua que se efetivou intensamente um 

divórcio entre trabalhadores e os meios de trabalho – no caso dos trabalhadores rurais, a terra. 

Expropriar para explorar compõe a lógica cruel do capital. Entretanto, nesse processo, existe algo 

relevante para refletir: à medida que o capital cresce, também acumula contradições que são 

inerentes a esse próprio crescimento. 

Caminhando nesse rumo, as contradições do capitalismo iriam, por sua vez, gerar tensões 

sociais, pois no modo de produção capitalista apenas uma minoria é privilegiada. Foi o que ocorreu 

nos fins dos anos de 1970, quando, no campo e na cidade, as contradições geradas pelo capitalismo 

fruto de uma política desenvolvimentista que já vinha sendo gestada há décadas –, iriam despertar a 

organização de diversos movimentos sociais para reivindicar e lutar por direitos historicamente 

negados. 

Compreendemos que toda esta modificação ocorrida não se deu bruscamente, as 

contradições impostas pelo capitalismo no campo foi se intensificando ao longo destes 40 anos e na 

Amazônia a Companhia Vale, como denuncia o MST em sua ação em 2007, ela é síntese das 

contradições criadas pela natureza dos investimentos e a forma de gestão da empresa em relação aos 

recursos naturais, a geração de riquezas e a política de investimentos sociais que afetam os 

Trabalhadores do Campo e da Cidade. 

Almeida (2006) relata que foi sob forte influência da ala da Igreja Católica conhecida como 

Teologia da Libertação, e no contexto da reorganização dos trabalhadores pela redemocratização do 

País, que surge o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), inserido nas 

mobilizações sociais pela abertura política e pelos direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, no 

final da década de 1970. 

Ressaltamos também as pesquisas de Hébette (2005), que descrevem as ações no interior do 

Brasil, em particular na Amazônia, dos camponeses na fronteira do sudeste paraense. Ele relata que 

a gênese da luta camponesa na Amazônia centra-se nas lutas dos quilombos, em associação com os 
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cabanos12 (HÉBETTE, 2005, p. 94-95). 

No início dos anos 80, em 1981, o acampamento da Encruzilhada Natalino, no Rio Grande 

do Sul, foi uma das ações embrionárias que resultaram na fundação do MST. O terreno foi tornado 

área de segurança nacional pelo regime militar, cercado pelo Exército e isolado da população. 

Naquele episódio, as famílias acampadas procuraram uma forma para romper o cerco, físico e 

político, imposto pela ditadura militar. 

Ressaltamos que surgia, nesse acampamento, o Boletim Sem Terra. Mimeografado, o 

instrumento de comunicação buscava informar a sociedade sobre a luta dos trabalhadores rurais. 

Com o passar dos anos, tornou-se o JST (Jornal dos Trabalhadores Rurais Sem Terra), veículo de 

comunicação, de circulação nacional e o mais antigo do movimento. 

Coelho (2010) afirma que, anterior a 1984, ano da oficialização do MST, lideranças de 

trabalhadores rurais de diversos estados já se articulavam com o apoio de sindicatos e, 

principalmente, da CPT. Isso ficou evidenciado no ano de 1982, quando circulava, provavelmente 

entre lideranças engajadas na luta pela terra, um convite para o Primeiro Encontro Nacional dos 

Sem Terra, realizado em Goiânia, entre os dias 23 e 26 de setembro, organizando lideranças de 

trabalhadores rurais sem-terra, pelo Movimento dos Agricultores Sem-Terra do Oeste do Paraná, 

por alguns Sindicatos de Trabalhadores Rurais, a CPT e o Movimento de Animação Cristã no Meio 

Rural (COELHO, 2010, p.182). Ou seja, entre os anos de 1979 e 1985, os sem-terra reúnem as 

principais lutas e em 1984 fundam o MST, no Primeiro Encontro Nacional dos Sem Terras. 

O Movimento nasce, portanto, 20 anos depois da extinção das Ligas Camponesas, do 

MASTER e da ULTAB13. O encontro teve como objetivo central discutir o problema da falta da 

terra, ou melhor, a concentração da terra nas mãos de alguns poucos latifundiários ou empresários 

rurais, que faziam dela objeto de especulação e negócio, e também compartilhar as diversas 

experiências de lutas já ocorridas pela defesa ou pela conquista da posse ou do uso da terra. 

Os trabalhadores rurais sem-terra e os grupos que os incentivavam sentiam a necessidade de 

trocar experiências de lutas, para consequentemente criar novas estratégias a fim de combater os 

inimigos que, naquele momento, tinham como os maiores representantes os latifundiários e o 

Estado. Além disso, no Primeiro Encontro Nacional dos Sem Terra, em 1982, também estava em 

pauta a possibilidade de estabelecer uma articulação dos sem terra no circuito nacional 

 

12 O nome “cabanos” remete à cabana, habitação onde a maioria da população de mestiços, escravos libertos e 

indígenas viviam, que deu origem e tem raízes na Cabanagem (1835-1840), a principal revolta popular na qual negros, 

caboclos e índios se insurgiram contra a elite política e tomaram o poder no Pará. 

13 Movimento de Agricultores Sem Terra – MASTER, União dos Lavradores e Trabalhadores Agrícolas do Brasil- 

ULTAB. Para saber mais: Brava Gente – a Trajetória do MST e a Luta Pela Terra No Brasil. Stedile, João Pedro; 

Fernandes, Bernardo Mançano. Perseu Abramo, 2005. 
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(FERNANDES, 2000). 

Dessa forma, quando se pensa no MST e na oficialização dele em janeiro de 1984, diversos 

pesquisadores partem da premissa de que ele começou a ser organizado ali. No entanto, como 

podemos observar, os trabalhadores já se organizavam e planejavam em fins da década de 1970, o 

ano de 1984 foi apenas para externar o movimento que, ao longo do tempo, se tornou referência na 

luta pela terra no País. Após a oficialização, começa então o investimento para se criar um 

movimento social com nome próprio, com práticas e características distintas de outros grupos que 

lutavam pela terra. 

A construção do MST, a luta pela terra, no princípio, se configurava como uma luta contra a 

expropriação e a exploração. Para compreender, destacamos principalmente os estudos de José de 

Souza Martins (1991), que se tornou uma referência para o entendimento de questões relacionadas à 

política no campo, à reforma agrária e aos movimentos sociais, especialmente entre as décadas de 

1960/80. 

O intenso processo de expropriação e exploração se constituiu como uma combinação. De 

acordo com Martins (1991), em meio aos anos de 1960, principalmente depois do golpe militar de 

1964, ocorreu um processo violento de expropriação de pequenos lavradores, representados por 

pequenos proprietários, posseiros, arrendatários e parceiros. 

Almeida (2006) destaca que a luta do MST está intrinsecamente ligada à luta pela terra no 

Brasil, pois sempre houve uma clara concentração de terras, e os pequenos trabalhadores rurais cada 

vez mais foram perdendo espaços, ficando à margem das grandes fazendas. Entretanto, esse 

processo, em fins da década de 1960, não foi conduzido apenas pelos chamados coronéis ou 

latifundiários. A concentração de terras passou a ser alvo das grandes empresas nacionais e 

multinacionais, geralmente subsidiadas por amplos incentivos fiscais do Estado (ALMEIDA, 2006, 

p. 45-52). 

Nas análises sobre a política do governo em relação ao campo nos anos de 1960 e 1970, 

José Graziano da Silva (1982), ao descrever a “modernização dolorosa”, salienta o perpetuar da 

expropriação dos pequenos trabalhadores rurais. Silva afirma que a política estatal desenvolveu uma 

política de modernização no campo que foi, sobretudo, conservadora, uma vez que se modernizou 

tecnologicamente o campo, avançou na fronteira agrícola e manteve o grande latifúndio. 

O Estado tornou ainda mais precária a situação dos pequenos trabalhadores rurais, quando 

dispôs recursos financeiros para os grandes proprietários de terras, com o intuito de modernizar o 

campo. Sem condição de competir com a grande propriedade e em meio a diversas pressões 
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exercidas por latifundiários, muitos trabalhadores rurais foram se somar à quantia dos inúmeros 

expropriados nesse período. 

Para Martins (1991), a política adotada pelo Estado, ao mesmo tempo em que gerou 

privilégios econômicos para os latifundiários e as grandes empresas, também causou uma profunda 

desigualdade social no campo, a qual permanece até os dias atuais. 

De acordo com Bernardo Mançano Fernandes (1999), um dos maiores pesquisadores do 

MST no Brasil, para o Estado, o movimento camponês que se organizava e crescia era um 

incômodo, pois, além de organizar os trabalhadores, se configurava como um grande opositor do 

modelo político e econômico implantado no País. 

Destacamos que foi a partir da década de 1990 que o MST se estabeleceu em todo o 

território nacional e passou a chamar a atenção de grande parte dos meios de comunicação por meio 

de ações em vários lugares do Brasil. Para Fernandes (1999), a organização e a resistência do MST 

não só causavam espanto na sociedade, como também despertavam o furor dos grupos dominantes, 

especialmente dos “senhores da terra”. 

A política adotada pelo Estado, visando à transformação da agricultura brasileira, 

prejudicou muito a pequena propriedade, uma vez que os créditos rurais para modernizar o campo 

eram adquiridos apenas por grandes proprietários de terras. Diante disso, muitos desses recursos 

eram usados na compra de mais terras, contribuindo para a concentração fundiária. Silva (1982) 

ressalta que essa modernização foi dolorosa em virtude de ser lenta, restrita e oligopolista. 

Nesse sentido, tal modernização se tornou conservadora, ou seja, não transformou as 

estruturas. Intensificou a tecnologia no campo, mas não se questionou a estrutura fundiária, pelo 

contrário, auxiliou na expropriação de milhares de famílias do campo. A modernização 

conservadora contribuiu para o processo de expropriação que, de maneira geral, ocorreu no país 

inteiro de diversas formas, sendo ele violento ou não. Conforme as análises de Martins (1991), a 

expropriação se constitui como uma característica essencial para o crescimento do capitalismo. 

A reforma agrária sempre foi um problema político para o qual existe uma correlação de 

forças e interesses muito fortes, que vêm impedindo a concretização dela. Por isso, estão na 

natureza do MST a conquista da reforma agrária e a herança de lutas sociais que o antecederam. 

Observamos o que afirma THOMPSON (2008) sobre as principais características do novo 

sistema capitalista, as quais são bem conhecidas: 

Mais e mais indivíduos foram acumulando capital e usando-o no melhoramento dos 

meios de produção e no aumento das mercadorias produzidas; mais e mais 

trabalhadores foram sendo assalariados; os produtos finais foram sendo vendidos a 

preços que superavam os custos da produção, permitindo aos capitalistas a geração 

de lucro que era apropriado privadamente e, em alguns casos, reinvestido na própria 

produção (THOMPSON, 2008, p. 50). 
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O Estado é o financiador, assim como a base política e ideológica de reprodução do 

agronegócio. O importante para os movimentos sociais, em especial para o MST, é não descuidar da 

luta direta contra o capital no campo. Martins (1991) reforça que é uma luta que se realiza nas 

diversas dimensões: a econômica (outro padrão tecnológico e de produção), a política (proposição 

de outras políticas públicas e de legislação a favor do camponês) e a ideológica (concepção de 

mundo e novo modelo para a relação homem-natureza). 

O problema do acesso à terra continua latente no Brasil. Para o MST, e também segundo 

dados oficiais de diversas instituições de pesquisas, como o Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada (Ipea) – que fez um levantamento relevante no livro Questão Social e Políticas Sociais no 

Brasil Contemporâneo (2005) destacando o papel que a sociedade vem assumindo na formação, na 

implantação e no controle das políticas públicas; o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), de cuja missão14 destaca-se a divulgação de dados da realidade socioeconômica sobre o 

Brasil; 

Há também a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO)15, que 

afirma que países em desenvolvimento fazem progressos porém mais esforços são necessários para 

atingir os objetivos do milênio; o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos 

Socioeconômicos (DIEESE), que é uma criação do movimento sindical brasileiro e foi fundado em 

1955 para desenvolver pesquisas que fundamentem as reivindicações dos trabalhadores. 

Existem milhões de pessoas necessitadas de um pedaço de chão para nele trabalhar e 

permanecer. Nessa perspectiva, quando se pensa em reforma agrária não se trata de ser a favor ou 

não. É uma questão de direitos. Fernandes (2008) considera evidente que o território é condição 

essencial para todos os tipos de organização. Por essa razão, o MST vai disputar territórios com o 

principal oponente do movimento: o agronegócio. Essa disputa é uma das principais marcas da 

questão agrária desde o passado até a atualidade e foi ampliada e intensificada pela modernização e 

pela mundialização da produção agrícola: 

Contraditoriamente, esta nova realidade liberta a reforma agrária da simples 

compreensão distribucionista e amplia seu conteúdo para uma luta ampla, 

multidimensional e complexa. Lutar pela reforma agrária significa lutar por todas as 

dimensões do território, entre elas a tecnologia, o mercado, a educação, saúde e, 

principalmente, contra o capital que procura tomar o controle dos territórios do 

campesinato (FERNANDES, 2008, p.76). 

 
14 

Missão do IBGE: Retratar o Brasil com informações necessárias ao conhecimento da sua realidade e ao exercício da 

cidadania. Regimento Interno do IBGE - Portaria nº 215 , de 12 de agosto de 2004.Ver Site: http://www.ibge.gov.br/. 
15 

Cerca de 842 milhões de pessoas, aproximadamente um em cada oito, sofreram de fome crônica no período 2011-13, 

não obtendo alimento suficiente para levar vidas ativas e saudáveis de acordo com um relatório lançado pelas agências 

das Nações Unidas ligadas à alimentação. Ver site: https://www.fao.org.br/fgdmaecf.asp. 

http://www.ibge.gov.br/
http://www.fao.org.br/fgdmaecf.asp
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Fernandes (2000) afirma que, em todos os períodos da história, os camponeses lutaram para 

entrar na terra. Lutaram contra o cativeiro, pela liberdade humana. Lutaram pela terra das mais 

deferentes formas, construindo organizações históricas. 

Assim, quando analisamos os movimentos sociais, percebemos que os Trabalhadores Rurais 

Sem Terra desejam ser produtores de alimentos, cultura e conhecimentos. E mais do que isso: ser 

construtores de um país socialmente justo, democrático, com igualdade e em harmonia com a 

natureza. 

 

 
 

1.3 - O MST no Pará, um relato histórico 

 
 

Em um breve relato do MST no Pará, devemos levar em consideração o modelo de 

desenvolvimento e a estrutura de propriedade da terra, além da luta contra o modo de produção 

capitalista, pulando a cerca da legalidade e desafiando a justiça brasileira, resgatando uma pequena 

parte da própria história da região amazônica. 

Martins (1990) descreve que foi no Nordeste do País, na década de 1940, que se evidenciou 

o processo de expulsão dos camponeses das terras, quando houve a expansão da cana-de-açúcar. Se 

a expulsão não acontecia, os camponeses eram obrigados a deixarem as atividades de subsistência 

para se dedicarem ao plantio de cana em troca de um salário. 

Nesse processo de expulsão dos foreiros é que surgem as Ligas Camponesas, em 1955 – 

período de grandes conflitos com os fazendeiros que realizavam despejos violentos das terras –, e os 

trabalhadores rurais organizam-se para fundar um sindicato. Esse quadro trouxe uma nova dinâmica 

ao movimento camponês, intensificando os conflitos entre camponeses e fazendeiros, os quais 

perduram por anos. Assim começa a saga dos camponeses no início do século XX para outras 

regiões do Brasil (MARTINS, 1990, p.65). 

No caso da Amazônia foi durante a construção da Belém-Brasília e da Transamazônica, nas 

décadas de 1960 e 1970, quando se intensificou o movimento migratório das famílias camponesas, 

principalmente oriundas do Nordeste, assim como do Sul e Sudeste, que vinham em busca da “terra 

livre”, ou seja, sem a posse e o domínio. Os trabalhadores rurais começam a ter mais visibilidade na 

história da Amazônia, tornam-se um dos principais atores nessa região. 

As histórias dessas migrações são histórias épicas. Martins (1990) revela  que são histórias 

de expulsão da terra, da chegada das grandes fazendas, da necessidade de ir adiante procurar um 

novo espaço, fazer um novo rancho, derrubar a mata, queimar e coivarar o terreno, fazer a roça e 
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esperar a chuva, a colheita, o grileiro, o jagunço, o oficial de justiça, o soldado, a expulsão para 

mais adiante, para começar de novo. 

No entanto, segundo Coelho (1999), na Amazônia já se configuravam as histórias de 

conflitos e violência. No processo de territorialização do capital, as terras indígenas, de posseiros e 

das populações tradicionais foram sendo apropriadas por grandes empresas, a exemplo da 

Wolkswagem, do Bradesco, do (então) Banco Econômico, do Bamerindus, da Lunardelli, etc. Com 

os migrantes pobres vieram também os grandes empreendedores, fazendeiros e empresários que 

buscavam novas terras, estimulados pela política do Governo Federal de fornecimento de subsídios, 

através da Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM)(COELHO, 1999, p.501). 

No início dos anos 1980, a criação do Projeto Grande Carajás (PGC) pelo Presidente João Baptista 

de Oliveira Figueiredo, consistia na implantação de um modelo de desenvolvimento cuja premissa 

era a industrialização da Amazônia através da mineração, da agropecuária e da exploração de 

madeira. O modelo implantado gerou contradições na região. Embora a PGC objetivasse gerar 

benefícios econômicos, promovendo o desenvolvimento industrial na região, criando emprego e 

gerando divisas, após anos de operação acabou gerando profundas consequências sociais e 

ambientais. 

O entendimento das forças militares é que essas tensões sociais deveriam ser reprimidas, o 

que realmente ocorreu com a Guerrilha do Araguaia, nos anos de 1971 a 1974, na qual os 

camponeses sofreram juntamente com os militantes da guerrilha as violentas repressões. Foi 

precisamente no período após a criação do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 

(INCRA), cuja política se voltava para a “colonização dirigida”, porém os conflitos que se 

avolumavam, na região, constituíam-se obstáculos para a implantação dos projetos agropecuários, 

madeireiros e de mineração (ALMEIDA, 2006, p.263). 

O governo militar, então, determinou medidas, a partir de 1980, de “administração dos 

conflitos agrários na Amazônia”, criando o Grupo Executivo de Terras do Araguaia-Tocantins 

(GETAT), o Grupo Executivo para a Região do Baixo Amazonas (GEBAM) e a Coordenadoria 

Especial do Acre, concentrados nas regiões amazônicas de maior densidade de expansão camponesa 

com sistema de apossamento. Esse movimento de ocupação espontânea acontecia intensamente sem 

controle do governo, o que contrariava suas pretensões de ocupação dirigida, entrando em choque 

com os grupos econômicos e os projetos apoiados pelos incentivos fiscais (ALMEIDA, 2006, 

p.269). 

No Estado do Pará, o Projeto Ferro Carajás, da Companhia Vale do Rio Doce (CVRD), 

aparece como um dos responsáveis pela atração de grande contingente populacional. A existência 
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dessa população representa a intensificação dos conflitos pela posse da terra. Apesar de já terem 

ocorrido ocupações em massa na área de Carajás em anos anteriores. 

Em seguimento aos grandes investimentos, na década de 1980, a construção da UHE de 

Tucuruí, da Estrada de Ferro Carajás e a extração de ouro em Serra Pelada resultaram no inchaço da 

Amazônia, atraindo novos ocupantes e, como consequência, as tensões sociais de grandes 

dimensões. 

Observamos nesse contexto o acelerado processo de intervenção do Estado, na fronteira 

amazônica, cuja premissa era claramente o privilégio para as empresas capitalistas de grande porte. 

No início dos anos 1980, manifesta-se a crise do regime militar e o processo de falência. Os 

conflitos que decorreram desse processo passaram a ter dimensão política, constituindo-se em 

grandes movimentos de camponeses e de indígenas na luta pelos direitos de cidadania. 

Com essa nova conjuntura, apresentamos a importância desses movimentos na perspectiva 

de mudanças sociais, para a democratização do País, bem como para o surgimento de novos 

movimentos sociais. Nesse aspecto, Grzybowski (1994) destaca: 

O certo é que os trabalhadores rurais que participaram dos movimentos até aqui já 

operaram mudanças de particular importância para eles mesmos. Trata-se de 

mudança político-cultural que resgatou a dignidade de muitos, apesar da pobreza a 

que foram relegados. Aos movimentos populares rurais em gestação na atual 

conjuntura impõe-se a tarefa de dar continuidade a este processo educativo, de 

aprendizado da cidadania (GRZYBOWSKI, 1994, p.293). 

 

Desde o primeiro congresso, em 1985, grupos de trabalhadores rurais paraenses 

participavam na perspectiva de criarem o movimento no Pará. Porém, foi no ano de 1989 que o 

MST começou o processo de territorialização no Estado do Pará. 

Abe (2004) descreve que o I Congresso do Movimento dos Sem-Terra, em janeiro de 1985, 

com a participação de 1.500 delegados de 20 estados, definem, como formas de luta pela Reforma 

Agrária, as ocupações de terras ociosas ou públicas, entendendo que “Terra não se ganha, se 

conquista”. No Estado do Pará, os trabalhos iniciaram com os sem-terra vindos dos estados de 

Goiás, Maranhão, Ceará e Pernambuco. Alguns sindicatos de trabalhadores rurais vinculados à CUT 

e aos trabalhos da CPT foram as principais referências no início da articulação de apoio à 

construção do MST-Pará. 

Reafirmamos que desde as primeiras ocupações de terras no Pará, o MST e a Vale se 

cruzam. Sempre de lado opostos e defendendo interesses opostos. De um lado famílias, querem 

terra e são contra exploração; do outro, a defesa da propriedade e da exploração de recursos. 

Lembramos que nesse período foram criadas duas medidas provisórias persecutórias a quem 

ocupava terras e implantado o Banco da Terra, uma política de crédito para compra de terra e 
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criação de assentamentos em detrimento das desapropriações. Foram destruídas as políticas de 

crédito especial para a reforma agrária e assistência técnica, criadas durante o governo José Sarney 

(1985-1990), o que prejudicou ainda mais as famílias assentadas, intensificando o empobrecimento. 

Além disso, em 1985, a instituição do Plano Nacional de Reforma Agrária (PNRA) 1985- 

1989 pelo Governo Federal contraria o Estatuto da Terra, pois evita a desapropriação dos 

latifúndios, através da criação do chamado “latifúndio produtivo”, que desvia a diretriz da Reforma 

Agrária, resultando no agravamento dos conflitos agrários. 

De acordo com Almeida (2006), a realização da Reforma Agrária torna-se cada vez mais 

distante: 

Nos termos do decreto deve-se evitar a desapropriação dos latifúndios, que 

desempenhem função social da propriedade, mantenham níveis satisfatórios de 

produtividade, assegurem a conservação dos recursos naturais, etc. Tal dispositivo 

contraria mais uma vez o estatuto da Terra ao tentar impor a figura controversa do 

‘latifúndio produtivo’. Aquelas áreas nas quais se constata elevada incidência de 

arrendatários ou parceiros representavam um dos critérios para se desapropriar. O 

Decreto diz exatamente o inverso. Na prática os contratos agrários passarão a ser 

utilizados para evitar a desapropriação, desviando, assim, a reforma agrária de seu 

eixo principal (ALMEIDA, 2006, p.279). 

 

Fernandes (1999) relata que, em maio do mesmo ano, os setores conservadores do campo 

decidem fortalecer-se em termos de organização, criando a União Democrática Ruralista (UDR), 

“entendida como expressão política de um poder centrado na estrutura fundiária brasileira, ligada 

principalmente à defesa da propriedade da terra na Região de fronteira” (FERNANDES, 1999, 

p.108-09). 

Oliveira (1989) também destaca que esses setores do campo tinham como propósito 

contrapor-se ao Plano de Reforma Agrária e garantir a interferência dos grandes produtores rurais 

na política agrária. Seria “A defesa intransigente dos latifundiários deste país (...) constituído no 

braço armado do latifúndio” (OLIVEIRA, 1989, p.47 e 87). No Sul do Pará, em sua maioria, a UDR 

se organiza nos municípios de Redenção, Conceição do Araguaia e São Félix do Xingu. 

Diversas foram as denúncias da Comissão Pastoral da Terra, afirmando que, no sul e sudeste 

do Pará, os latifundiários ampliavam as milícias particulares e procediam a expulsão de posseiros 

com ações extremamente violentas – destruição de povoados de camponeses, queima de roças e de 

casas dos posseiros, assassinatos, despejos com muita crueldade. 

Além disso, Medeiros (1989) observa que foi desencadeada a Operação de Desarmamento, 

não menos conflituosa, cuja medida é realizada pelo Ministério da Justiça e sob protestos das 

entidades de apoio dos movimentos camponeses e do movimento sindical dos trabalhadores rurais 

(MEDEIROS, 1989, p.281). 

Segundo Fernandes (1999), no dia 10 de janeiro de 1990, foi realizada a primeira ocupação 
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do MST no Pará. Ocorreu no município de Conceição do Araguaia, no sudeste paraense, uma área 

da Fazenda Ingá, ocupada também por posseiros que vinham enfrentando jagunços e resistindo há 

anos na terra. 

Em 1991, os sem terra, com o apoio da CPT, intensificaram os trabalhos de base na 

microrregião de Marabá, chegando a mobilizar em torno de três mil famílias. Em janeiro 1992, 

posseiros e sem terra comemoravam a implantação da Fazenda Ingá. Aqui, ressaltamos que até 1993 

durou como assentamento do MST, depois foi mantido como assentamento tradicional do município 

pelo fato de a maioria de das lideranças ser do movimento sindical16, mantendo essa característica. 

Diante de todos esses fatores, Fernandes (1999) lembra que é a partir dessa primeira 

experiência de ação concreta do MST-PA que se intensificam as iniciativas na perspectiva de 

consolidar o movimento. Surgiam cursos de formação para militantes, novo trabalho de base; e a 

crescente movimentação do MST no sul e sudeste do Pará, coloca em alerta o aparelho repressivo 

do Estado, levando a Polícia Federal e Militar a efetuarem a prisão de lideranças do MST, sob 

acusação de formação de quadrilha e de criação de um foco guerrilheiro no Estado. 

Abe (2004) diz que em 1992, mais de 500 famílias ocuparam a Fazenda Rio Branco, no 

município de Parauapebas. Esse acampamento, que, posteriormente, se transformaria no 

Assentamento Rio Branco, é tido como o primeiro grande laboratório do processo de consolidação 

do MST no Pará, um movimento com características próprias que se diferenciava das experiências 

de luta dos posseiros e do sindicalismo rural da região. 

No entendimento de Abe (2004), as grandes ocupações e mobilizações de massa 

começaram a fazer parte das ações do MST que tinha como alvo central o questionamento do 

Estado como instituição de amparo ao latifúndio e ao modelo econômico danoso à agricultura 

familiar, e não somente o economicismo da luta pela terra como um fim precípuo. 

De acordo com Abe (2004), em entrevista com dirigentes do MST, sobre a primeira 

ocupação no município de Parauapebas, a ocupação da Fazenda Rio Branco significa um marco 

para o MST-PA: 

A fazenda Rio Branco é um marco na construção da espinha dorsal do que viria a ser 

o Movimento no Estado, pois a movimentação de um enorme contingente de massa 

em uma ocupação evidenciava, pela primeira vez, em escala ampliada, o 

‘escandaloso’ problema agrário do Estado. O Assentamento Rio Branco seria a base 

principal de expansão do Movimento porque oferecia o material humano para a 

construção de um novo padrão de militância: a militância “Sem-Terra” que, vigorada 
 

16 
Segundo Guerra (2001), O primeiro Sindicato de Trabalhadores Rurais (STR) é o de São João do Araguaia, surge sob 

a tutela do INCRA, no ano 1974. Embora nascido sob a tutela do Estado, o posseiro, apoiado por segmentos da Igreja 

Católica (Comissão Pastoral da Terra-CPT, Movimento de Educação de Educação de Base-MEB, Comunidades 

Eclesiais de Base-CEB´s), partidos políticos, e demais organizações de apoio à luta camponesa, segue na construção e 

consolidação de espaços políticos de representação. 
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pela recente conquista, acelera a longa empreitada para ocupar novas áreas e 

construir novos assentamentos (ABE, 2004, p.59). 

 

Esse momento significativo na origem do MST no Pará apresenta as relações entre o 

movimento e os atores decisórios, como a CVRD e as instituições federais e estaduais responsáveis 

pela distribuição e pela legalização de terras na Amazônia. Em 1994, o MST investe na ocupação 

com mais de duas mil e quinhentas famílias em uma área denominada de “Cinturão Verde”, da 

CVRD17, como forma de pressão à principal força política da região, em um confronto de forças 

que resultou na prisão de duas importantes lideranças do MST (ABE, 2004, p.59). 

Fernandes (1999) relata que durante o acampamento ocorreram várias prisões e as famílias 

fizeram várias manifestações na cidade de Marabá, como forma de pressionar o Estado para a 

efetivação de projeto de assentamento. Houve também audiência com o então governador Almir 

Gabriel (PSDB). Porém, sem resultados concretos, as famílias retornaram para Parauapebas e 

fizeram uma manifestação defronte a entrada da CVRD. O MST decide, então, organizar uma 

marcha de 700 km até Belém para cobrar do governador a promessa de assentar as famílias. Depois 

de 15 meses de luta e resistência, aquelas famílias conquistaram o direito à terra, denominando-a de 

Assentamento Palmares, em homenagem a Zumbi e à resistência. 

Fonseca (1999) observa que, em continuidade à luta, os Sem-Terra ocuparam o restante da 

Fazenda Rio Branco para construir o Assentamento Palmares, o qual se tornaria uma das principais 

referências de Reforma Agrária do Estado do Pará, fruto das inúmeras conquistas oriundas das lutas 

e das mobilizações dos trabalhadores rurais “Sem-Terra” ligados ao MST. 

O Assentamento Palmares está localizado no Município de Parauapebas, distante 22 km da 

cidade, atravessados pelos trilhos da Estrada de Ferro Carajás pertencem a 850 famílias de 

trabalhadores (FONSECA, 1999, p.21). 

Fernandes (1999) acrescenta que, novembro de 1995, com a presença, na região, do então 

presidente nacional do INCRA, Francisco Graziano Neto, para a entrega dos lotes do Assentamento 

Palmares, foi realizada uma manifestação pública, fazendo-se presentes, não somente os assentados, 

mas também as 1.500 famílias que estavam acampadas em Curionópolis e reivindicavam na ocasião 

a desapropriação da Fazenda Macaxeira, para que houvesse continuidade no processo de lutas para 

desapropriações de latifúndios. 

A Fazenda Macaxeira é outro latifúndio que marca a história do MST Pará, pois ocupada e 

organizando a resistência, enfrentando jagunços e policiais, pela desapropriação da fazenda, no dia 

10 de abril de 1996, em torno de duas mil pessoas iniciaram nova marcha para Belém. 

17 
Esta área faz parte de uma concessão de mais de 400 mil hectares- autorizada pelo Senado Federal em 1986- para 

CVRD. 
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No dia 16 de abril de 1996, quando chegaram na “curva do S” em Eldorado dos Carajás, os 

sem terra decidiram bloquear a rodovia; assim iniciava um dos episódios que ficaria marcado na 

história do MST. Aconteceu o massacre. Segundo os dados oficiais: foram dezenove sem terra 

mortos. A repercussão desse fato foi internacional. Era o segundo massacre no governo Fernando 

Henrique Cardoso. O primeiro foi Corumbiara, Rondônia, em agosto de 1995 (FERNANDES, 

1999. p.210). 

Abe (2004) descreve que, ao mesmo tempo em que a pressão política exercida pelo MST 

exige uma nova postura do governo, efetiva-se a reestruturação dos órgãos de segurança com a 

criação desse organismo, que é uma das estratégias do governo para desorganizar o movimento: a 

repressão, seguindo a orientação em nível federal, quando foi criado o Departamento de Conflitos 

Agrários dentro da Polícia Federal. Nesse mesmo período também, a Secretaria de Estado de 

Segurança Pública do Pará (SSP/PA) cria a Delegacia de Conflitos Fundiários, na Divisão de 

Investigações e Operações Especiais (DIOE), com atuação em todo o Estado. 

Dentre as estratégias do MST, desde a fundação, está a de nunca se perder a oportunidade 

quando há presença de representantes das instituições públicas. As mobilizações da base, isto é, as 

famílias acampadas e assentadas são marcadas por grandes atos e manifestações, chamando assim a 

atenção da sociedade e dos meios de comunicação para a luta por reforma agrária. 

Essa questão é confirmada por Comparato (2003), enfatizando a habilidade das lideranças 

em fazer previsões quanto às manifestações que mais chamam atenção da imprensa, tornando 

visível aos meios de comunicação. Menciona que para o movimento “essa é a melhor maneira de 

evitar a repressão aos manifestantes” (COMPARATO, 2003, p.138). No entanto, isso não evita as 

ações de violência como a do Massacre de Eldorado dos Carajás, em 1996. 

Fernandes (1999) lembra maio de 1996, 12 membros da Coordenação Nacional do MST 

reuniram-se com o Presidente Fernando Henrique Cardoso e o Ministro da Reforma Agrária, Raul 

Jungmann. Por causa do massacre, o Presidente havia criado o Ministério Extraordinário de Política 

Fundiária, abril de 1996, demitindo o Ministro da Agricultura José Eduardo Andrade Vieira, 

banqueiro, o qual tinha sob comando o INCRA. O MST apresentou ao Presidente alguns pontos 

fundamentais para a realização da reforma agrária, responsabilizando o governador Almir Gabriel e 

o Ministro da Justiça pelo Massacre de Eldorado dos Carajás, exigindo a prisão preventiva dos 

policiais que participaram do episódio e reivindicando a desapropriação imediata da Fazenda 

Macaxeira (FERNANDES, 1999, p.210). 

Parte dos sem terra, segundo Fernandes (1999), reocupou a Macaxeira, pois muitas famílias 

se dispersaram após o episódio de violência. As que permaneceram, 690 famílias e constituíram o 
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Assentamento 17 de Abril (FERNANDES, 1999. p. 211). 

Coelho (1999), ao retratar o MST no Estado do Pará, percebe que a diversidade de relações 

sociais é enfática, uma vez que se somam à composição do movimento os ex-garimpeiros da Serra 

Pelada ou os filhos deles e os ex-empregados da empresa de construção das barragens da 

hidrelétrica de Tucuruí e das empreiteiras subcontratadas da CVRD para a construção da Estrada de 

Ferro Carajás (EFC), bem como os trabalhadores extrativistas da castanha (COELHO, 1999, p. 

516). 

Essa relação do movimento com os garimpeiros e ex-garimpeiros foi mais fortalecida com a 

ocupação dos trilhos da companhia Vale em 2007, muitos participaram da ocupação e chegaram a 

tirar uma representação para ficar no acampamento às margens dos trilhos, junto com os sem terra 

durante a jornada de lutas. 

Posteriormente à conquista da Fazenda Macaxeira, no dia 1º de Março, no município de São 

João do Araguaia, próximo à cidade de Marabá. Nessa área desapropriada, foi criado o Projeto de 

Assentamento “1º de Março”, com 350 famílias assentadas. 

Fernandes (1999) relata que em 1997, em vários países aconteceram exposições de 

fotografias de Sebastião Salgado, intitulada TERRA, com texto de José Saramago e um disco 

compacto com músicas compostas e interpretadas por Chico Buarque de Holanda. Com exposição 

em Bruxelas, na Bélgica, quando o MST recebeu o Prêmio Internacional Rei Balduíno para o 

Desenvolvimento. Esse foi um espaço de denúncia da violência e da impunidade, de divulgação da 

luta pela terra e pela Reforma Agrária, foi também instituído o dia 17 de abril como o Dia 

Internacional de Luta Camponesa. 

Almeida (2006) lembra que até o ano de 1997 os clientes da reforma agrária não conheciam 

o volume de recursos da SR-2718 muito menos como eram aplicados. A falta de transparência da 

superintendência motivou a realização de um acampamento no pátio da SR-27. A ação coletiva 

emergiu de um processo de luta desencadeado a partir de 1997, tendo como epicentro a cidade de 

Marabá, sudeste do Pará. A Federação dos Trabalhadores em Agricultura do Pará (FETAGRI) e o 

MST, apoiados pela CPT e por outras organizações populares, são os atores sociais que conduzem o 

acampamento. 

Nesse mesmo ano o MST inicia a Marcha Nacional Pela Terra, Emprego e Justiça rumo a 

Brasília, um ano após o Massacre de Eldorado do Carajás. Ressaltamos também que na economia a 

antes principal estatal CVRD – a maior empresa do setor de mineração do País e na economia local 

 

18 
No Pará o INCRA possui três superintendências regionais. Uma com sede em Belém -SR01, uma em Santarém- 

SR28, e a de Marabá-SR27. É subdividida com postos avançados em Tucuruí, São Geraldo do Araguaia, São Félix do 

Xingu e Conceição do Araguaia. 
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da região de Carajás, considerada expressiva na balança comercial nacional –, é privatizada no ano 

de 1997. 

Abe (2004) reflete que, em dezembro, no município de Tucuruí, 1.400 famílias ocupam a 

Fazenda Beija-Flor, que se tornou o Projeto de Assentamento Chico Mendes, em 1999. 

Aproximadamente, 500 famílias ocuparam a Fazenda Goiás II, em Parauapebas, no dia 14 de março 

de 1998, entretanto decidiram desocupar a área diante das inúmeras ameaças dos pistoleiros da 

fazenda. 

No dia 26 de março, os trabalhadores realizam a transferência do acampamento para uma 

área próxima ao Assentamento Carajás, quando foram emboscados pelos pistoleiros e por policiais 

militares. Nessa ocupação, duas lideranças foram mortas: Onalício Araújo Barros, conhecido como 

Fusquinha, e Valentim Serra, o Doutor. As famílias reocupam a fazenda, onde foi criado o 

Assentamento Onalício Barros, com 69 famílias assentadas (ABE, 2004, p.67). 

Abe (2004) também destaca que após esse episódio, os relatos das lideranças do MST dão 

conta de que o Exército marcou presença incisiva na região, cercando, em permanente vigília, o 

Assentamento Palmares, a entrada do Assentamento 17 de Abril e da Fazenda Goiás II. 

Os episódios de violência permanecem no campo. Infelizmente, são uma realidade em todas 

as regiões do Brasil. Violações contra trabalhadores rurais, ameaças, despejos e mortes fazem parte 

da realidade do pequeno agricultor brasileiro. Segundo dados da Comissão Pastoral da Terra (CPT), 

foram assassinados 1.469 trabalhadores rurais entre 1985 e 2009. 

Abe (2004) afirma que o MST buscou outra estratégia de territorialização pelo Brasil. Os 

trabalhadores realizaram naquele ano o que já era previsto desde o Congresso realizado em 1995: a 

ocupação de áreas de terras próximas aos grandes centros urbanos. Portanto, depois de um amplo 

trabalho de base nos municípios de Castanhal, São Francisco e Região Metropolitana de Belém, no 

dia 15 de novembro de 1998, 500 famílias ocupam a Fazenda Bacuri, no município de Castanhal, 

distante 70 Km da capital, e constroem o Acampamento João Batista19. 

De acordo com Abe (2004), com a criação da Secretaria da Regional Belém, em 1998, com 

o apoio de diversas pessoas, entidades e de igrejas, facilitou-se a implantação do MST na região e, a 

partir do acampamento em Castanhal, várias mobilizações aconteceram em conjunto com os 

diversos setores dos movimentos sociais, a exemplo do Grito dos Excluídos, da Marcha Estadual 

pelos Dois Anos de Massacre de Eldorado, ocupações do INCRA, uma greve de fome de 36 

militantes para pressionar o INCRA nacional a abrir negociação em Marabá. 

 
 

19 
Deputado Estadual do PCdoB, foi advogado dos camponeses, assassinado durante seu mandato, em 1988, com 

atuação marcante na Região Nordeste paraense, onde está localizado o Município de Castanhal. 
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Nesse mesmo ano, ocorre a ocupação da Fazenda Volta do Rio, no município de Eldorado 

dos Carajás, por 400 famílias, denominado Acampamento de Cabanos. Em 26 de março de 1999, 

quando completava um ano do assassinato de Fusquinha e Doutor, o movimento ocupa a Fazenda 

Cabaceiras a 25 km de Marabá (ABE, 2004, p.68). 

O Assentamento 26 de março foi também mais uma vitória dos sem terra contra o latifúndio. 

Segundo Gomes (2009), essa ocupação foi um dos momentos mais esperados pelo movimento, uma 

vez que era o primeiro latifúndio da família Mutran, proprietária de várias fazendas no Estado, era a 

primeira que estava sendo ocupada na região. 

A ocupação provocou uma forte mobilização dos órgãos de segurança do Estado do Pará 

que, por ordem do Governador Almir Gabriel, deslocou para o sul/sudeste do Estado cerca de 500 

policiais militares, civis, federais, pelotão canil, equipados com armas de grosso calibre, a fim de 

efetivar a desocupação de fazendas, naquela região, dentre as quais a Fazenda Cabaceiras. O 

despejo foi violento, mas as famílias não desistiram e, poucos dias depois, retornaram à área 

permanecendo até os dias atuais. 

O ato de desapropriação só foi publicado em dezembro de 2008, nove anos após a ocupação. 

Nesse dia foi realizado um ato público no assentamento, momento simbólico de entrega do Projeto 

de Assentamento, com a presença de diversas autoridades. 

Em abril de 1999, período da Jornada de Lutas e fortalecido pela criação da Secretaria em 

Belém, O MST criou diversas ações, resultando na ocupação da Fazenda TABA (Transportes 

Aéreos da Bacia Amazônica). No final de novembro, pistoleiros contratados pelo ex-gerente da 

fazenda fizeram emboscada para quatro trabalhadores, deixando um deles gravemente ferido à bala. 

Porém, a resistência das 70 famílias permanece em dezembro, reocupam a sede da fazenda, 

expulsando os pistoleiros. Também em agosto daquele ano, em Belém, aconteceu o primeiro 

julgamento do Massacre de Eldorado; os comandantes da operação foram absolvidos. 

O ano de 2000, no Pará, segundo Abe (2004), tem início com mais uma ação contra os sem 

terra: a Justiça paraense concede liminar de reintegração de posse ao ex-gerente da Fazenda TABA, 

tendo como consequência o despejo das famílias, as quais, logo depois, voltam a ocupar a área da 

fazenda. Foram realizados quatro despejos e cinco ocupações (ABE, 2004, p. 69). 

No mês de março, 200 famílias do Acampamento João Batista ocupam o INCRA/Belém por 

dez dias e conseguem um acordo com os seguintes pontos: a) desapropriação do Complexo Bacuri; 

b) assentamento imediato das 200 famílias; c) compromisso de assentar mais 140 famílias, 

indicadas pela coordenação do MST no excedente de terras do complexo; d) liberação de créditos e 

e) garantia de que a Fazenda TABA não viria a sofrer novos despejos. 
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De acordo com Abe (2004), no dia 1º de Maio de 2000, Dia Internacional do Trabalhador, o 

MST recebe do escultor dinamarquês Jean Galschiot o monumento “Coluna da Infâmia”. Esse 

monumento foi inaugurado na Praça da Leitura, no centro da capital, em uma manifestação pública, 

onde se encontravam diversos militantes dos movimentos sociais e partidos de esquerda, com a 

presença do prefeito do município de Belém, Edmilson Rodrigues. 

Almeida (2006) também destaca que, em janeiro de 2001, o INCRA anuncia que a Fazenda 

Cabaceiras é improdutiva. Nesse mesmo mês são liberados os primeiros créditos para o 

Assentamento João Batista. Em março é confirmado o convênio com a Universidade Federal do 

Pará para a realização do Curso de Pedagogia, envolvendo 43 educadores/as das áreas de Reforma 

Agrária do Pará, do Maranhão, de Tocantins, do Piauí e do Ceará. Com sede na Universidade 

Federal do Pará, Belém, a turma de Pedagogia teve início em 2001 e encerramento em 2005. MST, 

INCRA e Universidade Federal do Pará (UFPA) são os coordenadores. Os cursos integram o 

Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária (PRONERA). A coordenação fica por conta 

dos militantes da regional do MST na Amazônia (ALMEIDA, 2006, p.119). 

Nesta época, o MST, ocupa várias manchetes dos jornais da região, como a do Jornal O 

Liberal, conforme destaca por Almeida (2006, p.104): 

No mesmo período o MST denunciou a prisão de três militantes que passaram cerca 

de 30 dias detidos. São eles: o Sr. Eurival Martins (Totô), Maria dos Anjos Souza e o 

filho João Batista Souza. Eurival Martins percorreu as cadeias dos municípios de 

Parauapebas, Mãe do Rio, Paragominas e São Miguel do Guamá. O dirigente acusa 

ter sofrido tortura psicológica, onde teve revólveres apontados para a sua cabeça. 

Maria dos Anjos e o filho reclamam terem passado fome na cadeia, e ficarem dias 

sem saber o motivo da prisão (O Liberal – 28.07.2001). 

 

Almeida (2006) descreve que as matérias dos jornais mostram como são submetidos os 

militantes da reforma agrária e revela a ação do Estado na defesa da propriedade privada e a sua 

dimensão coercitiva. A coerção pública se expressa através das liminares de reintegração de posse e 

tropas policiais. Na gestão da coerção, registram-se as “empresas de segurança”. No que tange à 

esfera nacional, o serviço de espionagem do Exército Brasileiro (EB) é descoberto em Marabá. O 

serviço tinha como tarefa acompanhar as ações das entidades ligadas à reforma agrária, à defesa dos 

direitos humanos e do meio ambiente (ALMEIDA, 2006, p.106). 

Com a proibição de vistoria em áreas ocupadas, através da Medida Provisória 2109/52, de 

maio de 2001, vetava-se a vistoria por dois anos de áreas ocupadas e a não participação de 

dirigentes ou militantes nas áreas elencadas para desapropriação. Eis alguns elementos do pacote de 

esvaziamento das entidades representativas dos camponeses. A grande propriedade improdutiva tem 

sido privilegiada desde essa época, quando a garantia constitucional de desapropriação de terras 

para fins de reforma agrária ganhou o segundo plano. Se o mercado prepondera, o modelo de 
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desapropriação por função social é tratado como obsoleto. 

Entre 2002 e 2007, várias ocupações são realizadas pelo MST, principalmente nas regiões 

sudeste e nordeste paraense. Uma característica do MST é homenagear homens e mulheres que são 

referências para a classe trabalhadora, que foram defensores da luta pela reforma agrária e dos 

direitos humanos ou que marcam a luta do próprio movimento. Assim, é nesse período que surgem 

áreas como Elizabeth Teixeira, Roseli Nunes, Rosa Luxemburgo, Iza Cunha, Paulo Fonteles, Olga 

Benário e Luís Carlos Prestes. 

O ano de 2007 foi mais um marco na história do MST, quando acontece o V Congresso do 

MST, com a presença de 17.500 trabalhadoras e trabalhadores rurais Sem Terra de 24 estados do 

Brasil, 181 convidados internacionais representando 21 organizações camponesas de 31 países e 

amigos e amigas de diversos movimentos e entidades, os quais estiveram reunidos em Brasília em 

junho de 2007. Do V Congresso do MST, saiu o lema: “Reforma Agrária: Por Justiça Social e 

Soberania Popular!”, além das resoluções para a luta política e os compromissos com a sociedade 

brasileira que norteiam o movimento até os dias atuais. 

Outro momento, que destacamos neste trabalho, é ocupação da Estrada de Ferro de Carajás, 

da Companhia Vale, ação em que mais de cinco mil sem terra participaram, militantes de todas as 

áreas de acampamentos e assentamentos do MST do Pará, dos mais jovens até militantes históricos. 

Para o MST (2009), a luta pela Reforma Agrária, uma luta de classes, é uma luta pela mudança do 

modelo agrícola no Brasil, para que haja mudança na relação existente entre os latifundiários, dos 

fazendeiros capitalistas com bancos e empresas transnacionais. Um exemplo são as fazendas do 

grupo Santa Bárbara, ligado ao banqueiro Daniel Dantas no Pará. O caráter do MST para esse 

período é de organização de massas, para que ocorram as transformações sociais (MST, 

2009, p.21). 

De 2008 a 2013, o MST continua as ocupações de terras e as denúncias contra a 

criminalização dos movimentos sociais e assassinato de militantes, como de José Valmeristo Soares 

e Mamede Gomes de Oliveira. O MST realizou ações como a ocupação da sede da Vale em Belém 

em abril de 2008, em janeiro 2009 realizou o Fórum Social de Carajás, participou Fórum Social 

Mundial, fez a Marcha Estadual contra a Crise e pela Reforma Agrária em agosto de 2009. 

Realizou também a Segunda Semana Nacional de Cultura, houve ocupações em bancos para 

negociação dos créditos agrícolas em 2010, a comemoração dos 20 anos do MST, ocupou  

INCRA´s, o Fórum de Justiça do Distrito de Mosqueiro em Belém, a sede da Secretaria de 

Agricultura do Estado, enfim, inúmeras participações em atividades em conjunto com outras 

organizações e movimentos, além de participar deste novo momento de mobilização social como as 
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recentes manifestações de junho e greve de várias categorias. 

Na educação, outro curso em parceria com a UFPA também se inicia, ampliando a relação 

dos camponeses com da educação superior no Pará, na região sul e sudeste: é a primeira turma de 

agronomia de 2004-2008. Os alunos eram provenientes do Pará, do Maranhão e de Tocantins, num 

total de 42 alunos. A sede do curso foi em Marabá. 

Diversos foram os cursos criados pelo MST em parceria com organizações e instituições de 

ensino, fazendo com que a educação fosse garantida em todos os territórios de conquista do MST  

no Estado. O MST conquistou espaços de saber desde a educação infantil, alfabetização de jovens e 

adultos até cursos superiores de graduação, como o da segunda turma de Especialização em 

Educação do Campo, Agroecologia e Questão Agrária na Amazônia, com 70 estudantes, uma 

parceria entre o IALA20 e Universidade Federal do Pará. 

No Pará a inserção do MST é maior no sudeste, onde possui mais assentamentos e 

ocupações. O MST está estruturado em quatro regionais: Carajás, Araguaia, Cabana e Xingu. Em 25 

municípios do Pará21. 

Almeida (2006) destaca que ainda hoje, após anos de presença do MST no cenário político 

nacional, frequentemente as notícias da imprensa enfatizam “mais uma invasão dos Sem Terra na 

região...”. No entanto, a discussão é antiga: ocupação ou invasão? A imprensa sempre denominando 

os ocupantes de “invasores”. E insistentemente os militantes e as lideranças do MST têm afirmado 

que: (...) a ocupação é legítima porque tem em vista a defesa da vida, dos instrumentos para 

conseguir sobrevivência, porque é praticada por gente marginalizada pela sociedade, e se realiza em 

propriedades de quem as usa mal e não necessita delas para sobreviver (STÉDILE e GORGEN, 

1993, p. 59). 

Quando analisada a questão agrária brasileira, Almeida (2006) sublinha que sempre esteve 

ligada ao conflito por terra. Onde a conflito é um processo constante alimentado pelas contradições 

e desigualdades do capitalismo. É nessa perspectiva que o MST aparece no cenário nacional, 

impondo mudanças na concepção de luta pela terra, demonstrando que as ações de ocupação de 

latifúndios são legítimas, uma vez que essas grandes áreas de terras se encontram ociosas em 

paradoxo com a existência de milhares de pessoas dispostas a trabalhar a terra e produzir alimentos 

(ALMEIDA, 2006, p. 107). 

 

20 
IALA- Instituto de Agroecologia Latino Americano Amazônico (IALA), localizado em uma área de 25 hectares 

doados pelas famílias do Assentamento Palmares II. O instituto “se propõe articular os sujeitos do campo que vivem 

processos de lutas e resistência na Pan Amazônia; busca articular universidades, pesquisadores, movimentos sociais e 

camponeses para realizar processos de formação, escolarização e trocas de experiências agrícolas”, define Ayala 

Lindabeth Ferreira, coordenadora do instituto. Disponível em: www.mst.org.br, matéria 17 de setembro de 2013. 
21 

Dados da secretaria do MST, Pauta de negociação, Levantamento de áreas ano de 2010. 

http://www.mst.org.br/


36 
 

 

As estratégias políticas do MST são implantadas por meio das ações de ocupação com um 

grande número de famílias (mulheres, homens, idosos, jovens, crianças) de forma massiva, 

demonstrando que é uma ação coletiva, realizada por um grande número de pessoas que necessitam 

de terra para trabalhar. Essa é uma forma de luta que se consolidou no MST, e o que melhor se 

conseguiu organizar, entendendo que, somente através da ocupação dos latifúndios, se consegue ter 

acesso à terra. 

Fernandes confirma (1999): “A ocupação como forma de acesso à terra” é entendida “como 

uma ação de resistência inerente à formação camponesa no interior do processo contraditório de 

desenvolvimento do capitalismo”, isto é, uma forma de “recriação do campesinato” (FERNANDES, 

1999, p.279). 

A ocupação é uma luta contra a situação de expropriação e de exploração, uma luta contra a 

exclusão social a que os trabalhadores estão submetidos, uma luta pela construção de seus direitos 

de cidadania e pela terra de trabalho para produção de alimentos. Observamos a relação dos 

movimentos sociais do campo com a luta pela terra. O processo da disputa traz à tona o confronto 

entre camponeses e fazendeiros, quando a fazenda incorporou a terra, passando a ser sua principal 

parte em substituição ao antigo escravo do período colonial no Brasil22. 

Observamos que, na Amazônia, como destaca Loureiro (2009), a violenta repartição e a 

ocupação das terras foram acontecendo ao longo dos séculos na mais completa indiferença à rica e 

diversificada variedade cultural dos povos que habitavam ou habitam as terras amazônicas, e 

também ignorando os territórios que eles ocupavam ou ocupam ainda. 

A abordagem apresentada por Grzybowski (1991) expressa a importância de se demonstrar a 

heterogeneidade da dinâmica dos movimentos dos camponeses, a qual se fortalece no movimento 

dos sem terra na Região Amazônica, particularmente, no Estado do Pará, ao considerar essa 

diversidade, a partir da própria composição social do povo paraense cuja etnia é peculiar, em razão 

da presença de índios e migrantes nordestinos. 

Dados divulgados pelas principais entidades dos trabalhadores rurais na Amazônia, tornados 

em março de 2013, demonstram que a situação é de graves violações dos direitos humanos. 

Segundo o Dossiê23 (2013), o padrão de violência no campo, no sul e sudeste do Pará impressiona, 

mas a impunidade choca ainda mais. Os conflitos agrários têm resultado, nos últimos 30 anos, em 

inúmeras chacinas nas quais é inequívoca a conivência dos poderes públicos com o crime 

 

22 
Período da história entre a chegada dos primeiros portugueses em 1500, e a independência, em 1822, quando o Brasil 

estava sob domínio socioeconômico e político de Portugal. 
23 

Dossiê Violação de Direitos Humanos- Sul e Sudeste do Pará (org.) Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, 

Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Pará- Regional Sudeste do Pará, Comissão Pastoral da Terra e Centro de 

Estudo, Pesquisa e Assessoria Sindical e Popular. Março de 2013. 
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organizado no campo. 

Mandantes e assassinos não são presos e sequer são levados a julgamento, mandados de 

prisão não são cumpridos e pistoleiros, em muitos casos, agem em conjunto com policiais. A CPT 

registrou 35 chacinas de trabalhadores rurais, entre 1980 e 2003, no sul e sudeste do Pará, onde 

foram assassinadas 212 pessoas. 

Constatamos que diversas lideranças dos movimentos sociais no campo vêm recebendo 

ameaças de morte. As listas dos marcados para morrer não pararam de crescer. Segundo os dados da 

CPT, 165 pessoas foram ameaçadas de morte mais de uma vez no Brasil, entre 2000 e 2011. Quase 

a metade desse total, isto é, um número de 71 pessoas (trabalhadores rurais, sindicalistas, agentes de 

pastorais e advogados), é do Estado do Pará. Segundo ainda a CPT, 42 pessoas que foram 

ameaçadas de morte, no Brasil, nesse período, foram assassinadas, sendo que, desse total, 18 eram 

do Pará. Doze dessas 18 pessoas assassinadas no Pará eram do sul e sudeste do Pará. Só no ano de 

2012, 46 lideranças dos trabalhadores rurais, no sul e sudeste do Pará, foram ameaçadas de morte. 

Os novos e os velhos métodos de tortura usados pelos fazendeiros contra os trabalhadores 

como ameaças e tortura psicológica contra as famílias24, o uso de veneno para atacar sem terras e 

assentados, contratação de jovens delinquentes para trabalhar como pistoleiros nas fazendas, 

policiais, seguranças e pistoleiros se misturam em algumas ações do movimento, fazendeiros usam 

empresas de seguranças para encobrir os crimes praticados, são algumas das ações neste período de 

luta pela terra no Pará. 

Segundo o dossiê (2013), os conflitos decorrentes da implantação de projetos de mineração  

e infraestrutura, tem significado a perda de direitos e territórios já conquistados pelos trabalhadores 

rurais. No sul e sudeste do Pará, as atividades minerárias se efetivam de forma violenta, sobretudo 

pelo processo de concentração e “reconcentração” de terra por parte das mineradoras, especialmente 

a Vale S.A, através de atos institucionais que retiram os direitos das populações e transferem para as 

corporações. 

Por fim, para as entidades, as consequências dos impactos da mineração na atualidade são o 

desmatamento, a poluição de toda ordem: água, ar, solo e sonora, a destruição de aquíferos, abertura 

de enormes crateras, destruição socioeconômica do campo e da cidade, expropriação de territórios e 

isolamento, aumento das desigualdades e violência contra as pessoas. O histórico de conflitos 

sociais na Amazônia, no Pará, remete cada vez mais estudos para uma compreensão da grandeza da 

luta, das resistências e conquistas dos camponeses e das camponesas pela terra. 

 
 

24 
Uma madrugada em meio à luta de classes na Amazônia. Jornal Brasil de Fato, 02/10/2013. Disponível em 

http://www.brasildefato.com.br/node/26134. Acesso outubro de 2013. 

http://www.brasildefato.com.br/node/26134
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CAPÍTULO II 

A MÍDIA 

 

2.1 – O jornal e as fases do jornalismo: uma breve abordagem 

 
Para fazermos uma abordagem sobre a relação dos personagens deste trabalho – o MST, a 

empresa Vale e o jornal O Liberal –, faz-se necessário entender contextos históricos da imprensa 

brasileira e como se encontra ela na atualidade. 

O desenvolvimento dos meios de comunicação de massa afetou os padrões tradicionais de 

comunicação. Thompson (2008) afirma que os meios de comunicação implicam a criação de novas 

formas de ação e interação no mundo social, novos tipos de relações sociais e novas maneiras de 

relacionamento do indivíduo com outros e consigo mesmo (THOMPSOM, 2008, p. 13). 

Para Thompson (2008), a expressão “comunicação de massa” refere-se a um conjunto 

interligado de desenvolvimentos históricos e fenômenos comunicativos. E, para ser mais preciso, 

ele se refere: à produção institucionalizada e difusão generalizada de bens simbólicos através da fixação e 

transmissão de informação ou conteúdo simbólico (THOMPSON, 2008, p.32). 

O surgimento da indústria da imprensa nos séculos XV e XVI, na Europa, e o 

desenvolvimento dela em outras partes do mundo foram fator marcante de transformação social, 

pois o desenvolvimento dos meios de comunicação afetou os padrões tradicionais de interação 

social. Posteriormente, o desenvolvimento dos meios de comunicação eletrônicos, já nos séculos 

XIX e XX, acentuou ainda mais tais mudanças devido à interação face a face sendo cada vez mais 

suplementada por formas de interação e interação quase mediadas, mais do que em contextos de 

interação face a face entre indivíduos que compartilham de um ambiente comum (THOMPSON, 

2008, p. 81). 

O século XIX é “a era de ouro” da imprensa, marcado pela expansão, pela evolução do 

sistema econômico, pelos avanços tecnológicos e por fatores sociais. Segundo Thompson (2008), as 

redes de comunicação foram organizadas sistematicamente em escala global. Foi naquele século, 

portanto, que a globalização se afirmou (THOMPSON, 2008, p. 137). 

Neste século, muitos setores da sociedade foram cada vez mais desenvolvidos, 

principalmente a evolução do sistema político no reconhecimento a liberdade no rumo à 

democracia, ou seja, dentre os mecanismos de uso social, o jornalismo que conhecemos hoje nas 

sociedades democráticas tem suas raízes no século XIX. 

De acordo com Traquina (2005), foi durante o século XIX, sobretudo com a criação de um 
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novo jornalismo – a chamada penny press25–, que os jornais passaram a ser encarados como um 

negócio que podia render lucros. Desse modo, apresenta-se para esses empreendimentos o objetivo 

fundamental de aumento das tiragens. O desenvolvimento da imprensa está relacionado com a 

industrialização da sociedade e com o desenvolvimento de uma nova forma de financiamento, a 

publicidade. 

Outra mudança importante no plano social que contribuiu para a expansão da imprensa, 

ainda segundo Traquina (2005), foi o processo de urbanização, que se intensificou com o 

crescimento das futuras metrópoles do século XX, como Londres, Paris e Nova Iorque 

(TRAQUINA, 2005, p. 39-40). 

Desde o século XVII até chegar ao atual estágio, o jornalismo, segundo Marcondes Filho 

(2000), vivenciou cinco fases bem delimitadas: 

A primeira, considerada a pré-história do jornalismo, compreende o período de 1631 

a 1789, sendo baseada em uma economia elementar e apresentava forma semelhante 

ao livro. A fase seguinte é marcada pelo conteúdo político: O primeiro jornalismo, 

de 1789 à metade do século 19, foi, assim, o da ‘iluminação’, tanto no sentido de 

exposição do obscurantismo à luz quanto de esclarecimento político e ideológico. A 

criação dos gêneros jornalísticos e a utilização de publicidade nos jornais foram 

algumas das principais características do Segundo Jornalismo. Estes se tornam 

empresas em busca do lucro. O Terceiro Jornalismo, que surgiu em 1900 e 

sobreviveu até 1960, contou com uma imprensa monopolista e a constante influência 

das relações públicas. E por fim, o Quarto Jornalismo, iniciado em 1960 que perdura 

até hoje, é marcado pela agilidade na transmissão de informações proporcionada 

pelas mídias digitais e pela interatividade (MARCONDES FILHO apud MENEZES, 

2010, p.47). 

 

Para Sousa (2003), o desenvolvimento do jornalismo foi destacado nos séculos XVII e 

XVIII com o domínio europeu; já a partir do século XIX, passou para os EUA o papel de introduzir 

inovações no jornalismo. Muito tempo se passou até a chegada dos conceitos que hoje traduzem o 

jornalismo moderno: publicidade, atualidade, universalidade e periodicidade. A distinção entre 

notícias e comentários se solidificou, resultando na criação de espaços específicos, em cada veículo, 

para o jornalismo opinativo e informativo. 

Com o tempo, a imprensa informativa prevaleceu, ficando o espaço para opinião reduzido a 

seções específicas em gêneros como editorial, coluna, resenha, artigo, crônica, carta. A opinião, 

como enfatizado no livro do José Marques de Melo (2010): 

Destaca-se no texto jornalístico como um gênero consolidado, já que é, 

invariavelmente, claro e, portanto, facilmente identificável, todavia, sofre atualmente 

um processo evolutivo considerando, sobretudo, o novo jornalismo praticado nos 

suportes on-line, como no jornalismo denominado de open source journalism ou 

 
25 

Nome que vem do fato de que, perante o preço estabelecido ou comum de seis centavos, o preço foi reduzido a um 

centavo. Com objetivo de aumentar a circulação, atingindo pessoas que normalmente não comprovam um jornal por 

razões econômicas, o baixo preço destes jornais tornava-os acessíveis a um novo leque de leitores (TRAQUINA, 2005, 

p.50). 
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citzen journalism, no qual opinião e informação se fundem nos textos dos cidadãos 

jornalistas e que são enriquecidos pelos comentários postados e agregados a cada 

matéria publicada (MELO, 2010, p.95). 

 

De acordo com Melo (1994), o jornalismo informativo afigura-se como categoria 

hegemônica. Verifica-se no século XIX, quando a imprensa americana acelera seu ritmo produtivo, 

industrial convertendo a informação de atualidade em mercadoria. Melo (1994) conclui: 

“Evidentemente o jornalismo opinativo não desaparece. Na prática, ele tem o seu espaço reduzido, a 

sua presença na superfície impressa circunscrita às páginas chamadas “editoriais” (MELO, 1994, p. 

23). 

O gênero opinativo, conforme Marques de Melo (2003) emerge de quatro núcleos da 

sociedade que expressa suas ideias na imprensa: 

a) da empresa, b) do jornalista, c) do colaborador, d) do leitor. Dessa forma, a 

opinião da empresa é destacada de forma opinativa no editorial. A opinião do 

jornalista se reflete nas categorias: comentário, resenha, coluna, crônica, 

caricatura e no artigo, que eventualmente pode ser escrito por um intelectual ou 

colaborador. O leitor participa desse processo opinativo através de cartas 

(MELO, 2003, p.102). 
 

Dentre esses gêneros opinativos, nosso interesse maior é no editorial, por relacionar-se com 

o objeto de análise desta monografia. O editorial é o gênero jornalístico que expressa a opinião 

oficial da empresa diante dos fatos de maior repercussão no momento. Melo (2003) destaca que o 

controle do editorial recai sobre o editor, que representa o grupo mantenedor. O principal problema 

dessa categoria opinativa é: “Estabelecer o equilíbrio entre duas tendências: atender requisitos 

técnicos e econômicos e exercer livremente a sua função sócio-espiritual. Dessa forma, o editorial é 

considerado como a voz do jornal tendo direção ideológica” (MELO, 2003, p. 73). 

Considerando esses fatores, analisaremos neste trabalho quatro editorias do jornal O Liberal, 

do segundo semestre de 2007, os quais abordam assuntos de interesse geral, como questões sociais 

no Pará, poder público e o MST assim intitulados: “A realidade em números”; “Contra o 

banditismo, a força”; “Consumidor na hora do presente” e o “Vandalismo em Tucuruí”. 

Outro aspecto que podemos destacar em relação à importância e ao papel dos meios de 

comunicação em geral e os jornais em particular é a transformação da visibilidade; os meios de 

comunicação estabeleceram uma relação entre poder e visibilidade. Segundo Thompson (2008): 

A mídia reforçou o exercício do poder que submetido agora a um certo tipo de visibilidade, o 

desenvolvimento da comunicação mediada forneceu os meios pelos quais muitas pessoas 

podem reunir informações sobre poucos e, ao mesmo tempo, uns poucos podem aparecer 

diante de muitos; graças a mídia, aqueles que exercem o poder é que são submetidos agora a 

um certo tipo de visibilidade, mais do que aqueles sobre quem o poder é exercido 

(THOMPSON, 2008, p.121). 
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O jornalismo é um fenômeno social, criado e vivenciado pela sociedade. Com a imprensa, a 

história passou a ser contada de forma mediada. “Nosso sentido de passado e de como ele nos 

alcança se torna cada vez mais dependente da expansão crescente de um reservatório de formas 

simbólicas mediadas” (THOMPSON, 2008, p.38). 

Essa missão de natureza social do jornalismo não se completa sem independência, se ela é 

usada para fins exclusivos ou manipulada pela autoridade dominante. José Marques de Melo, em 

“Estudos de jornalismo comparado”, assevera que jornal é uma importante fonte histórica, desde 

que seja analisado com toda a atenção devido a certos fatores que cercam a imprensa, tais como 

dependência econômica, a mistura do imparcial e do tendencioso, do certo e do falso. 

O jornalismo move-se, na realidade, principalmente nas questões políticas e sociais. Bahia 

(1990) declara que todos os meios pelos quais a notícia chega ao público são jornalismo. É da 

natureza do jornalismo levar a comunidade, direta ou indiretamente, a participar da vida social. 

Nesse sentido, assume uma condição de intermediário da sociedade (BAHIA, 1990, p. 09). 

 
2.2 - Imprensa brasileira, relatos jornalísticos 

 
 

Sabemos que a imprensa brasileira está contextualizada dentro da realidade sócio-histórica. 

Bahia (1990) relata que, para Rui Barbosa, 

a imprensa é a vista da nação. Por ela é que a nação acompanha o que lhe passa ao 

perto e ao longe, enxerga o que lhe malfazem, devassa o que lhe ocultam e tramam, 

colhe o que lhe sonegam, ou roubam, percebe onde lhe alvejam, ou nodoam, mede o 

que lhe cerceiam, vela pelo que lhe interessa, e se acautela do que a ameaça 

(BAHIA, 1990, p. 09-10). 

 

Somente com a chegada da família real portuguesa, em 1808, é que a imprensa, no caso o 

jornal, foi amplamente difundido no Brasil. No ano de 1821, multiplicam-se, por todo o País 

impressos que polemizavam os debates públicos – sobretudo, em novos espaços de sociabilidade, 

como cafés, livrarias, academias e sociedades. 

No dia 10 de setembro de 1808, foi publicado o A Gazeta do Rio de Janeiro, o primeiro 

jornal brasileiro oficial. Publicava notícias sobre a natureza europeia, documentos oficiais, as 

virtudes da família real, enfim, divulgava pontos a favor da família real e das origens genealógicas 

da realeza portuguesa. 

Nesta época, alternava-se no poder dois partidos: o Liberal e o Conservador. Aqui, não 

podemos deixar de ressaltar a contribuição de Luíz Gama, abolicionista, poeta e jornalista, dizia que 

sonhava com um Brasil sem rei e sem escravos. Luíz Gama era liberal e, com a subida dos 
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conservadores ao poder, perdeu emprego. Foi chamado de turbulento, ao escrever uma carta a um 

amigo disse: 

A turbulência consistia em fazer eu parte do Partido Liberal; e, pela imprensa e pelas 

urnas, pugnar pela vitória de minhas e suas ideias; e promover processos em favor 

de pessoas livres criminosamente escravizadas; e auxiliar licitamente, na medida de 

meus esforços, alforrias de escravos, porque detesto o cativeiro e todos os senhores, 

principalmente os reis (BENEDITO, 2006, p. 26). 

 
 

De acordo com Benedito (2006), Luíz Gama começou como aprendiz de tipógrafo nas 

oficinas do jornal “O Ipiranga” e já no ano seguinte estava na redação do Radical Paulistano, ao 

lado de Castro Alves, Joaquim Nabuco, Rui Barbosa, entre outros (BENEDITO, 2006, p. 31). 

A imprensa abolicionista, aumentou, intensificou e polarizou as polêmicas e forma 

tradicional do jornalismo do século XIX. O livro de Barbosa (2010) apresenta, dentre outras 

narrativas possíveis, uma história da cultura do Brasil através da imprensa e pela imprensa, da 

monarquia à república, da presença da oralidade ao culto do jornalista-especialista, da centralidade 

das polêmicas aos conflitos e campanhas de difamação, das participações do público-alvo às do 

público que não era alvo. Sabemos que a evolução do jornalismo foi a industrialização. A 

mecanização tornou o processo de impressão mais rápido, barato e dinâmico, o que motivou o 

aumento do público leitor. 

Podemos observar que, com a chegada e participação na luta por direitos do trabalhador, o 

operário imigrante contribuiu para o processo de politização. Ferreira (1978) assegura que foi um 

momento importante da história do trabalhador brasileiro. Os operários imigrantes traziam novas 

experiências e o modo de participação na luta dos países europeus. 

Na Amazônia, a luta pela emancipação dos escravos também está presente nas publicações 

periódicas amazônicas. Um bom exemplo foi o surgimento de “O Abolicionista do Amazonas”, em 

1884, feito por um grupo de mulheres, que pregava o fim da escravidão na província amazonense. 

Circulava três vezes por semana. Aos poucos, os jornais vão se espraiando para dentro do território 

amazônico, além das sedes das províncias. 

O início do século XX, foi o período em que ocorre a fundação de vários jornais, houve uma 

constante mobilização popular. Conforme Ferreira (1978), este período da história do trabalhador 

brasileiro poder ser configurado como grande agitação social. Foi devido a esse preparo, pelo qual 

passara a classe trabalhadora, que eventos como a Primeira Guerra Mundial, a Revolução Russa e 

outros acontecimentos mundiais, tiveram profunda repercussão na história do trabalhador brasileiro. 

O período de 1880 a 1920 foi de intensa organização associativa, o que levou a uma grande 

mobilização popular (FERREIRA, 1978, p. 108). 
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Datas marcam a história do jornal no Brasil. Em 1907, o carioca Gazeta de Notícias torna-se 

o primeiro jornal editado em cores. Em 1910, a Associação Brasileira de Imprensa (ABI) foi criada 

no Rio de Janeiro. 

Na história da imprensa, podemos destacar o trabalho dos gráficos. Esses profissionais de 

grande relevância na história do jornalismo no Brasil, de acordo com Ferreira (1978), levavam 

grande vantagem sobre os demais trabalhadores. Pela natureza de sua ocupação, o gráfico precisava 

saber ler e escrever, numa época em que a maioria da população era analfabeta. Isso aconteceu em 

todo o mundo ocidental (FERREIRA, 1978, p. 109). 

Para a classe trabalhadora, o jornal é um instrumento de informação, conscientização e 

mobilização; o receptor não é um elemento passivo, mas alguém que tem interesses comuns e 

participa da mesma forma de organização. 

Melo (2005) destaca o jornalismo como atividade de divulgar informações voltadas para o 

público, de forma mediada, periódica e organizada: 

À luz da democracia, o jornalismo tem como missão vigiar e controlar o Estado e as 

organizações privadas de interesse público. Por ter sua atuação delegada pela sociedade – que 

transferiu para a imprensa o papel de “dialogar” com o poder -, o jornalismo tem que se 

legitimar continuamente a partir de suas práticas. Ou seja, para que sua existência tenha 

sentido, precisa fortalecer o suporte de apoio social que o justifica. O jornalismo impresso foi 

a primeira forma de expressão organizada da comunicação social. Em seguida, o processo de 

evolução industrial e eletrônica produziu o radiojornalismo, o telejornalismo, o 

ciberjornalismo (MELO, 2005, p.15). 

 

Do mesmo modo, Bahia (1990) destaca o caráter de um jornal ou outro qualquer veículo de 

informação pode ser medido pela resistência que oferece às pressões políticas e econômicas, pois 

outro momento marcante para o jornalismo brasileiro e para a sociedade como um todo, foram anos 

ditadoriais. Também os jornais e os jornalistas sofreram intervenções por parte dos governos 

militares. 

Compreendemos também quando Bahia (1990) aponta para incidentes registrados na  

história da luta pela liberdade de imprensa no Brasil e na América Latina que vão da proibição à 

repressão, durante a ditadura no Brasileira26. Assim, a imagem de credibilidade e desassombro 

assola a imprensa. A missão de um jornal não se completa sem independência, se ela for usada para 

fins exclusivos ou manipulada pela autoridade dominante (BAHIA, 1990, p.11-12). 

O fazer política e o fazer jornalismo tem uma interação e necessidades que se somam na 

história do jornalismo brasileiro. Podemos destacar o que o jornalista Bernardo Kucinski (2001) 

retrata em seu livro Jornalistas e Revolucionários - nos tempos da imprensa alternativa: a imprensa 

sofreu as interversões do contexto histórico que o país vivenciava. Há despolitização da sociedade 

 

26 
Período da ditadura no Brasil, quando os militares tomam o poder (1964- 1985). 
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e, ao mesmo tempo, uma consolidação de projetos jornalísticos voltados para classe média, como o 

projeto de uma televisão hegemônica. 

Bahia (1990) lembra que mesmo após os anos 60, com sua fase áurea da televisão e o rádio 

se reciclando para sobreviver como meio de informação, jornais e revistas encontram fórmulas 

adequadas de competir num mercado sofisticado como o da era eletrônica. Os jornais da década de 

70 em diante têm como núcleo um sistema de comunicação de múltiplos usos comandado por 

computador central que recebe e fornece velozmente dados e informações. Mudanças dramáticas - 

as maiores desde o advento do telégrafo e da linotipo - afetam a imprensa. Mas ela se mantém no 

ritmo graças à singularidade da sua mensagem (BAHIA, 1990, p.68-69). 

 
2.3- O jornal “O Liberal” e a trajetória de Rômulo Maiorana 

 
 

O jornal “O Liberal”, surge em 1946, porém é importante destacar que foi em 1966, durante 

a ditadura brasileira, no Pará, o Jornal O Liberal foi adquirido pelo empresário Rômulo Maiorana. 

Nasce o que viria a ser um dos maiores grupos de comunicação do Brasil e da região amazônica. 

Segundo Ferreira (2005), em 1946, ano da redemocratização do País, após a ditadura de 

Getúlio Vargas, surge em Belém o jornal O Liberal, carimbado como veículo do Partido Social 

Democrático para defender o governo dos ataques da Folha do Norte, do jornalista Paulo 

Maranhão, seu maior opositor na época. O jornal O Liberal foi fundado por Luís Geolás de Moura 

Carvalho27. 

Segundo o jornal O Liberal28, o empresário Rômulo Maiorana, de pais de origem italiana, 

nasceu em Recife, capital de Pernambuco. Em 1953 chega à Belém, acompanhado do amigo 

Nelsinho Valença, sócio dele na Duplex Publicidade. Lançou as placas indicativas nas paradas de 

ônibus, com anúncios de firmas locais e de fora, uma novidade na época. Com o fechamento da 

Duplex Publicidade, passou a fazer corretagem de anúncios para os três principais jornais da época: 

O Liberal, Folha do Norte e A Província do Pará. 

O empresário iniciou nos anos 60, a publicação de uma coluna social na Folha do Norte, o 

 
27 

Luís Geolás de Moura Carvalho – 1946 - 1949/ 1959 -1961 Foi eleito Governador do Pará por duas vezes (1949 e 

1958) e prefeito de Belém em 1961 a 1964. Nasceu no Rio de Janeiro a 25/06/1906. Em 1954 foi eleito deputado 

estadual, ocupando a vice-liderança da bancada pessedista na Assembléia Legislativa. Reeleito em 1958. No ano 

seguinte, o então Governador Magalhães Barata às vésperas da morte, ditou uma emenda à Constituição do Estado e 

facultou aos deputados a escolha do vice-governador do Estado. Moura Carvalho foi escolhido. E, com o falecimento  

do General Barata, no dia 29 de maio assumiu, pela segunda vez, o Governo do Estado. Durante o seu segundo mandato 

como Governador do Estado, o líder pessedista, Moura Carvalho se caracterizou pela pacificação política paraense, 

conturbada por muito tempo. Moura Carvalho foi considerado um dos mais pacíficos governantes. Dentre outras 

atividades, foi fundador do vespertino “O Liberal” e da Rádio Difusora, atual rádio Liberal. 
28 

Jornal “O Liberal” encarte especial - Especial 65 anos, 13/11/2011. 
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maior jornal no estremo norte. No mesmo período em que criou uma rede sete lojas de vestuário e 

calçados, que inovaram em vendas e marketing – com as iniciais do seu nome RM –, as famosas 

Lojas RM, que posteriormente dariam nome a sua empresa de comunicação. 

Segundo Veloso (2008) é importante ressaltar que por afinidade ideológica e, 

principalmente, por reconhecida indisposição em confrontar os detentores do poder político, 

Rômulo Maiorana invariavelmente cerrou fileiras ao lado da então Arena (Aliança Renovadora 

Nacional) – que, na redemocratização, mudou o nome para PDS (Partido Democrático Social). 

Lideranças locais da Arena, entre elas o coronel Jarbas Passarinho, que governou o Pará de 1964 a 

1966, e foi ministro de Estado, sempre encontraram guarida no jornal dos Maiorana. Passarinho, 

ainda hoje, é colunista do jornal. 

Rômulo Maiorana, já havia escrito algo semelhante n’O Liberal – à época porta-voz do 

Partido Social Democrático (PSD), orientado pelo general Joaquim de Magalhães Cardoso Barata29. 

O Liberal já não era mais do PSD quando fora adquirido pelo engenheiro e empresário Ocyr 

Proença. Todavia, com a redução das tiragens e prestes a fechar o jornal, Rômulo Maiorana fechou 

abruptamente sua famosa cadeia de lojas na cidade, e comprou, em 1966, O Liberal. 

Em 1972, Rômulo Maiorana adquiriu nos Estados Unidos uma moderna rotativa off-set 

“Goss Comunity”. O Liberal foi o primeiro jornal do Norte a adotar o moderno sistema de 

impressão em off-set, sistema a frio, que dá mais qualidade visual ao jornal. 

De acordo com o jornalista Aldemyr Feio30, em 1974, o empresário Rômulo Maiorana 

adquiriu dos descendentes do ex-governador Luiz Geólas de Moura Carvalho o controle acionário 

da Rádio Difusora do Pará (ZYE-25) – que depois passou a chamar-se Rádio Jornal Liberal e, 

finalmente, Rádio Liberal AM (1.330 Khz), como fora inicialmente registrada no então Dentel31. 

Em 1976, inaugurou a TV Liberal – Canal 7 (VHF) e 21UHF (digital), montada em apenas oito 

meses, com equipamento moderníssimo, que passou ser afiliada da TV Globo, em substituição a TV 

Guajará – Canal 4 – (atual TV Boas Novas). 

De acordo com Veloso (2008), atualmente as ORM são proprietárias de um segundo jornal 

impresso diário, o Amazônia, uma emissora de TV a cabo, duas emissoras de rádio na capital – 

Liberal AM e Liberal FM – e quatro no interior, um portal de internet, além de oito emissoras de TV 

no interior. Em setembro de 2007 o grupo Liberal – como também serão chamadas as ORM – 

29 
Interventor federal no Pará em 1930 voltou a ser interventor durante a grande guerra e em 1953 foi eleito senador, 

preparando-se para disputar – e vencer – a primeira disputa como governador eleito pelo voto popular, em 1955. 
30 

Jornalista Paraense, possui um jornal online “Jornal do Feio”, trabalhou no jornal “O Liberal”. 
31 

DENTEL – Departamento Nacional de Telecomunicações era o órgão executivo do Ministério das Comunicações e 

que foi extinto com a criação do super Ministério da Infraestrutura, em 1990, pelo Governo Collor. Resguardadas as 

devidas proporções, no tempo e no espaço, o DENTEL era mais ou menos a ANATEL “de antigamente” sem o poder 

regulatório que a Agência, hoje, possui. 
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firmou contrato com a Rádio Globo visando unir, via satélite, a Liberal AM e a emissora da família 

Marinho. Também foi acertada a criação da rádio Liberal/CBN (FM), com produção local para a 

rede noticiosa das Organizações Globo (VELOSO, 2008, p.06). 

Assim, Rômulo Maiorana não pararia mais de investir, crescer e expandir seus meios de 

comunicação, transformando num negócio lucrativo para família. A trajetória deste empresário é um 

modelo do que ocorria na sociedade, isto é, percebemos também as modificações ocorridas na 

sociedade brasileira no âmbito histórico-sociais, econômicas e políticas durante o período da 

ditadura, e como afetaram os meios de comunicação, principalmente os jornais e seus jornalistas. 

Destacamos também que com a morte de Rômulo Maiorana, em 1986, coincidiu com a 

vertiginosa ascensão de Jader Barbalho, do PMDB, então a mais importante liderança política do 

Estado. Depois de deixar o governo do Pará, Jader ingressaria no ministério de José Sarney, 

passando a investir na montagem do próprio grupo de comunicação (VELOSO, 2008, p.07). 

A relação mercadológica intensifica-se na década de noventa. Neste sentido, o jornalismo se 

transforma num negócio, com um número crescente de proprietários que começaram a publicar nos 

jornais com o intuito de ter lucros e, para tanto, necessitam expandir a circulação e como 

percebemos na história do sistema de comunicação Rômulo Maiorana no estado do Pará. 

Não podemos esquecer que o desenvolvimento da imprensa está relacionado com a 

industrialização da sociedade e com o desenvolvimento de uma nova forma de financiamento, a 

publicidade. Poucos foram os jornalistas que começaram a divulgar e a escrever para denunciar esta 

relação mercadológica no Pará. 

De acordo com Veloso (2008) as Organizações Rômulo Maiorana são presididas por  

Lucidéa Maiorana e o presidente executivo é Rômulo Maiorana Júnior. Pertencente à família 

Maiorana, e são o maior grupo de comunicação da Amazônia e do qual fazem parte o jornal O 

Liberal, o Jornal Amazônia, a TV Liberal, a Rede Liberal FM, a Rádio Liberal AM, CBN/Belém, o 

Portal ORM, a ORM Cabo e a Fundação Rômulo Maiorana tornou-se o nono maior grupo de 

comunicação do país, e o quarto maior grupo afiliado a rede Globo. 

Além disso, também controla uma empresa de produtos alimentícios, uma empresa de taxi 

aéreo, além de ser acionista de varias empresas ligadas ou não a comunicação no Brasil inteiro. É 

rival direta do grupo RBA (Rede Brasil Amazônia) do Jader Barbalho, no qual o mesmo já se 

envolveu em várias disputas de influência e escândalos públicos. A TV Liberal é a principal 

empresa do holding e uma das principais emissoras da Rede Globo de Televisão. Pouco se 

questiona este monopólio e se escreve na Amazônia criticamente sobre este poderio. 

Para o jornalista paraense Lúcio Flávio Pinto faz do seu Jornal Pessoal a tribuna de onde, 
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quinzenalmente, chama ao debate a elite política, econômica e cultural do Estado e da região 

Amazônica32, diversas vezes nas páginas de seu alternativo denunciou a família Maiorana e como 

se dá o poder de comunicação do grupo Liberal na região, em uma de suas matérias33 descreveu: 

o preço que se paga numa perseguição movida por poderosos é muito alto, quando 

se é vítima. Mas o preço maior é debitado à conta de uma sociedade que se omite em 

relação às causas desse mal (..) (Jornal Pessoal, 2005,p. 1-6). 

 

 

Toda essa relação política que envolve as famílias tem enorme influência na sociedade 

paraense, pois, através dos meios de comunicação, a grande maioria da população sofre influências 

na formação de opinião. Como afirma Moraes (2009), a opinião pública é induzida ao 

convencimento de que só tem relevância aquilo que os meios divulgam. Os grupos de comunicação 

sentem-se desimpedidos para selecionar as vozes que devem falar e ser ouvidas – geralmente 

aquelas que não ameaçam as conveniências políticas e metas mercadológicas desses grupos. 

Neste sentido, temos a compreensão do tipo de jornalismo produzido na Amazônia brasileira 

e das relações que o determinam. Um jornalismo que ainda enfrenta muitos desafios para seja um 

jornalismo crítico e corajoso, denunciante. São poucos jornalistas paraenses se desafiam nesta 

característica. Os assuntos político, socioeconômico devem ser objetos permanentes de estudos para 

serem produzidos, no campo da comunicação, mais temas referentes aos assuntos abordados neste 

trabalho. 

 
2.4 – A trajetória da imprensa no Pará 

 
A história da imprensa no Pará está imbricada com a história da imprensa na Amazônia. 

Diante das lacunas existentes em relação ao estudo histórico da mídia impressa no Pará, podemos 

afirmar que ainda são necessárias pesquisas sobre os jornais que circulavam na região e como eles 

contribuíram para a formação da sociedade. 

Segundo o jornalista paraense Paulo Roberto Ferreira (2005) a Amazônia, apesar de ser a 

segunda palavra mais lembrada no planeta Terra, a história da imprensa da região ainda é pouco 

conhecida. E o mais grave é que essa história é olimpicamente ignorada pela maioria dos brasileiros 

e dos próprios habitantes da região, por conta de um ensino (público e privado) omisso e de uma 

historiografia que privilegia os fatos e personagens das regiões mais dinâmicas do País 

(FERREIRA, 2005, sem página). 

32 
Veloso, Maria do Socorro Furtado. Lúcio Flávio Pinto e a Consciência do “Ser Amazônida”. Trabalho apresentado 

no I Seminário Regional da ALAIC – Bacia Amazônica. 17 a 19 de outubro de 2011. Belém (PA). 
33 

PINTO, Lúcio Flávio. “Causa justa”. Jornal Pessoal: Belém, nº 344, p.1-6, abril 2005. 
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Datas destacadas sobre a imprensa no Pará apresentam a “Gazeta do Pará”, como primeiro 

periódico do Norte do País. Foi produzido apenas 13 anos depois do “Correio Braziliense”, lançado 

em 1808, o qual, segundo Nelson Werneck Sodré (1999), em a História da Imprensa no Brasil, é o 

primeiro periódico do Brasil. 

Apesar do extremo isolamento da época entre o Rio de Janeiro (capital da colônia) e Belém, 

para Ferreira (2005), o intervalo foi relativamente pequeno entre o surgimento dos primeiros 

jornais, que expressavam as mudanças que a sociedade brasileira vivia. 

A função da imprensa com o desenvolvimento social do jornal guarda uma origem sempre 

política. Levamos em consideração, na história da imprensa no Pará, a luta em defesa da 

liberdade, da independência em relação a Portugal e contra a tirania dos novos governantes. Mas 

também apresenta marcas da sustentação política da ordem vigente em cada período histórico na 

Amazônia. Definida pelo historiador Geraldo Mártires Coelho (1989), como “letras e baionetas”, 

a imprensa paraense se constitui de histórias da Amazônia. 

Para Ferreira (2005), essas características são de jornais que foram usados como espaço para 

a literatura e também como trincheiras para as lutas e agressões contra os adversários. E, por isso 

mesmo, volta e meia eram alvos de atentados, que acabavam por atingir toda a sociedade. A 

Gazeta do Pará, criada em janeiro de 1821, foi o primeiro jornal a circular na Amazônia, 

organizado e publicado em Lisboa. É referenciado por Geraldo Mártires Coelho (1989), que o 

define com uma linha editorial que valorizava as notícias da Corte Portuguesa e teve duração 

curta. 

O Paraense, marcante também na imprensa, circulou no dia 22 de maio de 1822. Era a 

tecnologia europeia que chegava à Amazônia. No contexto histórico amazônico, o jornal surgiu 

no calor da Revolução Liberal de 1820, assegurando a cidadania aos portugueses da Europa e da 

América do Sul. Assim, destacada por Coelho (1989): “A primeira página da edição inaugural do 

periódico publica o decreto sobre a liberdade de imprensa prevista na Constituição de Portugal. E 

que a luta pela liberdade e a independência do Brasil marca a linha editorial do jornal, 

principalmente após o cônego João Batista Gonçalves Campos ter assumido a sua direção 

tempos depois” (COELHO, 1989, p.37). Para os paraenses, o padre ainda teria destaque no 

imaginário local pela participação nas lutas sociais na Amazônia daquela época. 

O jornal O Paraense deixou de circular em fevereiro de 1823, na 70ª edição, seis meses 

antes da então província do Pará aderir à Independência do Brasil, que ocorrera um ano antes, 

mesmo com forte influência política portuguesa no Norte do Brasil. Para o jornalista Coelho (1989), 
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o despotismo dos novos governantes estimulou os defensores dos ideais de liberdade e os excluídos 

da política do Império a fazer a revolução conhecida como Cabanagem, que se inicia em 1835 e se 

prolonga por dez anos. Vários outros periódicos surgiram depois d’O Paraense, os quais serviram 

de tribuna para liberais e conservadores. 

O jornalista Paulo Ferreira (2005) destaca também a publicação do Treze de Maio, periódico 

de mais longa duração no Pará, surgido antes da metade do século XIX, em homenagem à data em 

que as forças do Império retomaram a cidade de Belém das mãos dos cabanos, em 1836. Isso 

demonstra a forte influência da realidade econômica e social na região atrelada aos interesses dos 

grupos políticos. A Amazônia do século XIX foi marcada por jornais que abriram espaço tanto para 

a literatura como também se constituíram em tribuna das diversas concepções políticas. Entre 1870 

e 1872, aparecem os primeiros jornais em defesa dos interesses republicanos, como é o caso do O 

Futuro, no Pará. 

Sabemos que a realidade peculiar da região com muitos rios e floresta, os acessos às cidades 

e comunidades são pelas águas, pois a principal via de acesso ao interior da Amazônia são os rios. 

Eles eram e ainda permanecem como espaços de circulação de mercadorias, pessoas, informações, 

etc. Várias cidades foram fundadas às margens dos rios e as populações ainda hoje são chamadas de 

ribeirinhas. 

Destacamos os dados de Paulo Ferreira (2005), que apresenta os principais jornais do Pará 

no século XIX: 

O primeiro periódico do interior paraense na cidade de Vigia, em 1852 (O Vigiense), às 

margens do rio Guajará-Miri. Outros periódicos circularam naquela cidade histórica, palco de 

embates no período cabano: “O Publicista” (1874), “O Vigilante” (1876) e “O Liberal da 

Vigia” (1877). Outros jornais: no oeste paraense, em Santarém, que fica entre Belém e 

Manaus, nas margens do Tapajós, também teve os seus jornais no século 19. O primeiro foi 

“O Tapajoense” (1855), o “Monarchista Santareno” (1857), “O Aldeão” (1858), o “Quatro de 

Maio” (1859) e o “Baixo Amazonas” (1872). Cametá, outra cidade histórica do interior 

paraense, nas margens do rio Tocantins, que foi cenário das lutas da Cabanagem, também 

contou com periódicos no período do Império. O primeiro foi “O Conservador” (1859), 

depois “O Curupira” (1860), “O Liberal” (1861), “O Tocantins” (1869), “O Cysne” (1877), 

etc. 

 

O pesquisador referenda também o surgimento de contribuições para outros locais da região, 

como em 1895, ano em que foi lançado no Amapá o Pinsonia, iniciativa de Joaquim Francisco de 

Mendonça Junior e do comerciante José Antonio de Cerqueira Mendonça. O nome do periódico foi 

uma homenagem ao navegador espanhol Vicente Yánes Pinzón, descobridor da foz do Rio 

Amazonas, em 1500. 

Ele destaca também que na capital do Amapá foi fundado no dia 11 de julho de 1915 o 

jornal Correio de Macapá, com circulação semanal (posteriormente quinzenal) e tiragem média de 

500 exemplares. O fundador do periódico foi o tenente-coronel Jovino Albuquerque Dinoá. Um dos 
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redatores era o padre belga Julio Maria Lombardi. A linha editorial era atrelada aos interesses da 

Intendência (hoje prefeitura) de Macapá. 

Esses fatos, segundo Ferreira (2005), são de relevância para a imprensa paraense, pois 

durante muitos anos o Amapá fez parte do território do Pará e só em 1943 é que se tornou Território 

Federal. Com a Constituição de 1988 foi elevado à condição de Estado do Amapá. No contexto 

histórico amazônico, também atrelado à história da imprensa, não se pode deixar de ressaltar a base 

econômica da região a partir do final da década de 1870, do século 19. A borracha era o principal 

produto da Amazônia. A goma foi responsável pela explosão demográfica. 

Paulo Ferreira (2005) destaca que as migrações ultrapassam os limites da Província do Pará 

e do Amazonas. Personagens marcantes na história local, como os seringueiros, em sua maioria de 

nordestinos, dirigiam-se às áreas de floresta da região do Tocantins, do Xingu, do Tapajós, da 

Madeira e de Purus, garantindo uma ocupação efetiva ao território do império brasileiro. 

Com isso, a crescente demanda pelo látex abre uma atmosfera propícia aos negócios na 

região. E um primeiro sinal foi a abertura do Rio Amazonas à navegação internacional. A criação da 

Companhia de Navegação e Comércio do Amazonas, do Barão de Mauá, que assegura tecnologia 

moderna no setor de transportes, com a incorporação de navio a vapor, a partir de 1853, amplia a 

inserção da economia amazônica no comércio internacional. Por este motivo, essa base econômica 

cria as condições também para o desenvolvimento da imprensa na região. É o período de transição 

entre a imprensa episódica, quixotesca, aventureira e heroica para uma postura mais empresarial, 

principalmente nas grandes cidades como Belém e Manaus, onde surgem e vão se consolidando os 

grandes jornais (FERREIRA, 2005, sem página). 

Entre os jornais de grande importância, A Província do Pará foi o diário mais antigo da 

Amazônia; durou 125 anos, fundado em 25 de março de 1876 por Joaquim José de Assis (redator), 

Francisco de Souza Cerqueira (tipógrafo) e Antônio Lemos (redator-gerente). O pesquisador 

Ernesto Cruz (1999) apresenta que, na época da luta contra a escravidão, A Província do Pará 

publicava extensas relações contendo nomes dos escravos redimidos, espontaneamente, pelos 

senhores. 

O posicionamento político do jornal custou caro aos dirigentes dele. Em 1912 a sede do 

diário, localizada na Praça da República, no centro de Belém, foi incendiada pelos inimigos de 

Antônio Lemos, uma das lideranças políticas do Pará, que foi intendente (prefeito) de Belém. Sobre 

o episódio, o jornalista e escritor Carlos Rocque, no livro Depoimentos para a História Política do 

Pará, publicou o depoimento do também ex-prefeito de Belém, Abelardo Conduru, em que narra o 

incêndio na sede da A Província do Pará e como balas eram deflagradas contra os que defendiam 
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até se opor na decisão de incendiar a casa de Antônio Lemos. 

Depois de passar oito anos sem circular, o periódico volta em 1920 sob a direção de Pedro 

Chermont de Miranda. Novamente A Província do Pará interrompe sua circulação em 1926 por 

problemas financeiros e só retorna em 1947, sob controle dos Diários Associados, de Assis 

Chateaubriand, que comandou uma rede nacional de jornais, rádio e televisão. Em 1997 o 

empresário Gengis Freire compra o matutino dos Diários Associados. Paulo Ferreira (2005) destaca 

que em 2001 A Província do Pará passa o seu comando para o publicitário Miguel Ângelo Arraes, 

que encerra, antes do final do ano, as atividades do mais antigo periódico da Amazônia. Dívidas 

trabalhistas e problemas de gestão foram as principais causas de um conjunto de fatores que 

conseguiram o que nem as mais sangrentas lutas entre as facções políticas de Lauro Sodré (ex- 

governador do Pará) e Antônio Lemos foram capazes. 

Pouco conhecido também são os fatos inéditos da imprensa brasileira que refletia esse 

isolamento histórico da região, pois, segundo o jornalista Ernesto Cruz (1989), desde o início, o 

jornal A Província do Pará alinhou-se ao Partido Liberal e depois ganhou linha independente e se 

estruturou como empresa. Com o advento da República (1889), ganha a primeira máquina rotativa, 

a impressora francesa Marinoni, em 1897, e inaugura uma nova era no jornalismo regional e na 

história da região. Isto revela grandeza da economia regional. Para se fazer uma comparação com 

outros grandes periódicos, o jornal O Estado de São Paulo, bastante conhecido da imprensa 

brasileira, só passa a contar com aquele maquinário a partir de 1907 como narra Nelson Werneck, 

em “História da Imprensa no Brasil”. 

Ferreira (2005) destaca também que outro jornal que marcou época no cenário regional foi a 

Folha do Norte, fundada por Enéas Martins e Cipriano Santos, iniciando a circulação em 1896. 

Surgiu no período da Belle Époque, fase de mudanças políticas, sociais e econômicas na Amazônia 

no período de 1850 a 1920, quando a Amazônia era a maior produtora de borracha do mundo. Nessa 

época o Pará (com a borracha) e São Paulo (com o café) eram as duas maiores economias do País. 

A Folha do Norte surge como oposição a Antônio Lemos e como órgão de sustentação das 

ideias do Partido Republicano Federal, chefiado por Lauro Sodré e depois por Paes de Carvalho, 

todos políticos da ordem vigente. Quando o revisor de provas, jornalista Paulo Maranhão, assume a 

direção do periódico, a linha editorial muda parcialmente. No século 20, o jornal passa a divulgar 

mais as mudanças urbanas que Belém experimentava, mas sem deixar de acompanhar o 

desempenho dos políticos, já que a política tanto na velha República como no novo momento 

histórico, após a Revolução de 30, mexia com tantos interesses, que mesmo aqueles que se 

mantinham aparentemente distantes dos partidos não deixavam de tomar suas posições. 



52 
 

 

No livro Depoimentos para a História Política do Pará de Carlos Rocque (1981), é 

destaque na história da imprensa paraense o depoimento do jurista e jornalista César Coutinho de 

Oliveira, que foi redator chefe de um jornal de curta duração, O Critério, em que narra o ambiente 

que se produzia a Folha do Norte que passou a ser trincheira da oposição, e Paulo Maranhão o 

grande panfletário das liberdades. Ferreira (2005) observa que na história do Pará e da imprensa era 

o tempo do “baratismo”, movimento político ligado ao interventor (nomeado por Getúlio Vargas) e 

depois governador Joaquim Magalhães Cardoso Barata, que surge na política paraense a partir de 

1930. Barata era afilhado de Lauro Sodré, o maior inimigo de Antônio Lemos, mas convivia 

socialmente com Paulo Maranhão, dono da Folha do Norte. O rompimento entre os dois se deu em 

1933. 

Um dos episódios marcantes na imprensa paraense, segundo Ferreira (2005) é do jornalista 

Paulo Maranhão, que guardava mágoa da censura comandada, no Pará, por Barata: escreveu uma 

nota criticando a decisão do interventor, que mandara punir todos os funcionários estaduais que não 

elegeram os representantes paraenses na Assembleia Constituinte. A nota foi assinada por um 

pseudônimo de Maranhão, “Justino de Souza Montalvão”. Barata reagiu com a suspensão da Folha, 

durante quatro dias. Esse fato instalou a guerra entre o jornalista e o homem público. 

Nos relatos do jornalista Paulo Ferreira (2005), essa “guerra” durou 26 anos, quando Barata 

morreu em 1959. Tempo que valeu, por exemplo, à família de Maranhão, permanecer praticamente 

homiziada durante 13 anos no prédio que abrigava a oficina, a redação, a gerência comercial e a 

residência do proprietário do jornal. O neto de Paulo Maranhão, o escritor Haroldo Maranhão, 

escreveu em 1999, no Jornal Pessoal do jornalista Lúcio Flávio Pinto sobre a rotina das crianças da 

família que, impedidas de ir à rua, faziam das oficinas do jornal, campo de futebol, por conta dos 

ódios políticos que lavravam na cidade. 

Outro elemento de relevância citado por Paulo Ferreira (2005) é o fato de que a Folha do 

Norte, como jornal matutino, deixou de circular em 1974, um ano após ser adquirida pelo jornalista 

Rômulo Maiorana, que já era dono do jornal que sustentara Barata e seus seguidores. Com efeito, 

percebe-se a relação política e econômica permanente. 

Em 1911 foi fundado o jornal O Estado do Pará, também para combater Antônio Lemos, 

mas foi empastelado em 1928 por policiais civis e militares, que destruíram as máquinas. Pouco 

tempo depois voltou a circular, sendo impresso nas oficinas da Folha Norte, e se tornou porta-voz 

dos novos personagens que entraram em cena, a partir de 1930 como o interventor Magalhães 

Barata, que ganha apoio político. A relação política interferia nos jornais no Pará, como ocorreu em 

1959, quando Luís Geolás de Moura Carvalho, do mesmo grupo de Barata, compra o controle do 
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jornal e entrega a direção ao jornalista, que foi governador do Pará (1987 a 1990) e depois prefeito 

de Belém (1993 a 1996). O jornal deixa de circular em 1961 por falta de condições financeiras. 

No Pará, outras publicações foram relevantes; a de maior expressão foi A Vanguarda, criada 

no ano do golpe do Estado Novo, em 1937, dirigida por Pires de Camargo, que depois repassa para 

o grupo dos Diários Associados, como periódico vespertino, independente. Sai de circulação em 

1962. 

Observamos também que em 1946, surge em Belém o jornal O Liberal, que nasceu, como 

destaca Paulo Ferreira (2005), carimbado como veículo do Partido Social Democrático, para 

defender o governo dos ataques da Folha do Norte. Começa a história deste que viria a ser um dos 

jornais mais influêntes na sociedade paraense e na região amazônica e que apresentamos neste 

trabalho como um dos personagens. 

Um jornalista também de destaque na História da imprensa do Pará é Hélio Gueiros. Ele 

tinha a atividade política intensa, onde desempenhou vários cargos, como Deputado Federal, 

Senador, Prefeito e Governador do Estado do Pará. Também exerceu o jornalismo como profissão e 

junto com Magalhães Barata ajudou a fundar o jornal O Liberal. Na redação, passou pelas funções 

de repórter, redator, secretário, editorialista, colunista, redator-chefe e diretor-superintendente. Além 

disso, Hélio Gueiros foi redator e editor na Folha do Norte durante a segunda fase de O Estado do 

Pará. Na época da fundação do jornal Diário do Pará, no início da década de 80, foi seu principal 

articulista e ainda redator e apresentador do programa “Em Primeira Mão”, na TV Marajoara, uma 

das primeiras emissoras de tevê no Pará. 

No período da ditadura militar de 1964 surgem diversos jornais alternativos na Amazônia, 

principalmente no Estado do Pará, como forma de fugir da camisa-de-força imposta pelo regime, 

que amordaçava e intimidava a imprensa em todo o Brasil. No Pará destaca-se o surgimento do 

Bandeira 3, em formato tabloide, que circulou com poucos números, em 1975. 

Bernardo Kucinski (2001) cita que, apesar da proposta editorial dirigida à periferia de Belém 

do Pará, Bandeira 3 tornou-se um jornal basicamente voltado à classe média politizada e com forte 

vocação ecológica, dada a inserção na região Amazônica. Ela foi editada por Lúcio Flávio Pinto, 

jornalista experiente que passou pelos jornais A Província do Pará, O Estado de São Paulo, O 

Liberal e hoje edita o periódico Jornal Pessoal. 

Segundo o próprio jornalista Lúcio Flávio Pinto, o Jornal Pessoal circula quinzenalmente, 

em Belém do Pará, desde a 1ª quinzena de setembro de 1987. Tornou-se a publicação alternativa de 

existência mais duradoura do País e a única em atividade. É jornal alternativo porque recusa 

publicidade. Sempre viveu exclusivamente da venda avulsa, sobretudo em bancas de revista e 
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livrarias de Belém, cidade de 1,5 milhão de habitantes que é a mais importante da Amazônia. É 

alternativo também por ser escrito por uma única pessoa, o jornalista Lúcio Flávio Pinto, nascido 

em 1949, na profissão desde 1966, com a ajuda do irmão Luiz Pinto nas ilustrações e edição. É 

alternativo também por ter optado pelo formato menor e mais pobre, justamente para não depender 

da receita da venda de anúncios, que costuma limitar a liberdade de expressão quando dependente 

de grandes anunciantes e dos governos. 

Ressaltamos aqui a figura de Lúcio Flávio Pinto de acordo com Barros & Almeida (2013) 

ele é considerado a maior autoridade jornalística sobre a Amazônia. Tem 15 livros publicados e já 

participou de inúmeras coletâneas. Trabalhou nos principais veículos de comunicação do país, entre 

eles o Estado de São Paulo, por 17 anos. A obra de Lúcio Flávio Pinto tem sido uma fonte de 

investigação nos mais diversos campos de pesquisa. O interesse público é o norte de sua obra, e que 

por isso tem contrariado os mais variados setores. 

Por denunciar desvio de verba pública, grilagem de terras e deslizes do judiciário coleciona 

processos de políticos, agentes do judiciário, empresários e grileiros de terras. Por conta de uma 

matéria foi agredido fisicamente em espaço público em Belém por Ronaldo Maiorana, um dos 

executivos das Organizações Rômulo Maiorana (ORM). O jornalista trabalhou no jornal O Liberal 

quando o patriarca da família ainda era vivo. 

Outro jornal criado em Belém é o Resistência, em 1978, ligado à Sociedade Paraense de 

Defesa dos Direitos Humanos. Tendo como linha frontal o combate ao regime militar, sofreu 

perseguições e foi também obrigado a imprimir as edições até fora da capital paraense. Diretores, 

editores e colaboradores foram enquadrados na Lei de Segurança Nacional. 

O periódico impresso foi criado um ano depois da fundação da Sociedade Paraense de 

Defesa dos Direitos Humanos (SDDH). Começou a ser publicado em fevereiro de 1978. Teve tanta 

importância à época que se mantém, como referência, tanto entre os movimentos sociais quanto 

entre os que sustentavam e se mantêm alinhados atualmente ao que foi o regime militar no Pará. O 

jornal circulou de forma quase regular até 1983. O jornal Resistência é o principal veículo de 

comunicação da SDDH, até hoje publica temas relacionados à defesa dos direitos humanos na 

Amazônia e é referência para movimentos sociais e organizações. 

Com a redemocratização do País, após 1985, a imprensa recupera parte do papel de 

informar, sem as restrições dos censores oficiais. Para Sodré (1999) a liberdade foi limitada pelos 

interesses econômicos das empresas jornalísticas. O que podemos observar neste breve histórico são 

os elementos trazidos do jornal impresso e dos outros meios de comunicação de massa: o que 

distingue o jornal, como indústria cultural, é resultado de grandes transformações na imprensa, na 
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sociedade e na história. Ele tem uma influência maior ou menor em comparação a outros meios, 

como a televisão, o rádio ou o cinema, mas é entre todos o de mais consistência. 

Assim, destacamos a afirmação do jornalista Paulo Ferreira (2005), sobre a imprensa 

paraense: no início do século 21, circulam, nos seis estados inteiramente amazônicos, ou seja, 

incluindo os estados da Amazônia Legal, quase meia centena de jornais diários, diversos periódicos 

semanais e quinzenais, além de algumas revistas mensais. Poucos retratam o interior da Amazônia. 

Polícia, esporte, vida urbana e fragmentos da política partidária ainda são os assuntos mais 

pautados. As colunas sociais têm grande espaço nesses periódicos. A maioria dos jornais não 

valoriza as pautas estruturais, com ênfase na economia, nas finanças públicas, o material publicado 

ainda se restringe aos centros urbanos. 

 
2.5 - Sobre a ação do MST – Ocupação dos trilhos da VALE em outubro de 2007 

 

Poucos são os meios de comunicação no Pará que relatam a ocupação dos trilhos da Vale em 

novembro de 2007 pelo MST de uma maneira branda. Muitos jornais da época referem-se ao 

movimento social de forma pejorativa. Dentre os textos da época, está o artigo do jornalista e 

pesquisador Lúcio Flávio Pinto, cujo título chama-se ‘‘David e Golias: nós e a CVRD”34. 

Como bem relata o pesquisador, o MST paralisou por três vezes, em 2007, o funcionamento 

da ferrovia de Carajás, pela qual trafega um dos maiores trens de carga do mundo. Isso representou 

um prejuízo de 15 milhões de dólares, no mínimo, à antiga Companhia Vale do Rio Doce, naquele 

ano. 

O bloqueio foi um conflito que envolveu mais uma vez o MST e a Vale em campos opostos. 

O retrato da omissão ou da incompetência no trato das questões agrárias e fundiárias em todos os 

níveis da administração pública – federal, estadual e municipal – foi mais uma vez pauta do 

movimento. Essa ação também teve um caráter de denúncia à sociedade, visando trazer a reforma 

agrária e o gerenciamento dos recursos naturais para o centro do debate político sobre o 

desenvolvimento social e econômico para o Estado do Pará. Além disso, esse debate norteou todos 

os noticiários da época e externou também o poder de utilização, sobretudo, dos meios de 

comunicação, como por exemplo, o jornal O Liberal, através do editorial. 

Na pauta de reivindicação, os trabalhadores rurais apresentaram à sociedade dez pontos 

emergenciais com os órgão públicos e com a Vale. A titulada “Jornada de lutas pela reforma agrária 

e em defesa dos recursos naturais do povo brasileiro” reinvidicava que a Vale aumentasse a 

34 
David e Golias: nós e a CVRD. Artigo republicado por Lúcio Flávio Pinto em 18 de abril de 2013 disponível em 

http://valeqvale.wordpress.com/author/valeqvale. Acesso em agosto de 2013. 

http://valeqvale.wordpress.com/author/valeqvale
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contribuição financeira dela ao governo pela exploração mineral e a companhia, junto com os 

governos estadual e federal, criasse um programa social de caráter emergencial nas áreas nas quais 

tem operações, para a construção de moradias, hospital e um programa de educação. 

Naquele ano, em um plebicito organizado por mais de 60 entidades, com a participação de 

três milhões, 729 mil e 538 brasileiros, foi entregue ao Congresso Nacional um documento 

solicitando um plebiscito contra a privatização da companhia, contendo 94,5% de votantes que 

rejeitaram o controle privado da Vale do Rio Doce. Em uma carta, os trabalhadores apresentavam as 

reivindicações à Companhia Vale do Rio Doce. De certo, a mineradora, que tinha planos de investir 

mais de US$ 20 bilhões em território paraense até 201235, não investiu o que prometera e o povo da 

região de Carajás ainda sofre com as mesmas carências reivindicadas pelos trabalhadores rurais em 

2007. 

Manchetes do jornal O Liberal durante os dias da jornada davam o tom das notícias para 

sociedade: O Exército espera o MST, com declarações de que fazendeiros da região e todas as 

forças policiais estavam em alerta deixando até o Exército de prontidão (anexo 1); O MST cumpre 

ameaça e interdita ferrovia, salientando que era um desafio à decisão da justiça (anexo 2); Governo 

não cumpre ordem para a retirada dos sem terra (anexo 3); Vale entra com ação de perdas contra o 

MST, com informações da Secretaria de Segurança para esclarecer sobre a desinterdição da ferrovia 

e repercussão em Brasília de dois senadores do Pará, de lados opostos sobre a interdição (anexo 4); 

MST rompe negociações no Estado, caracterizando como radicalismo dos membros do movimento 

(anexo 5); MST rebloqueia a ferrovia de Carajás (anexo 6). São algumas das matérias de 

repercussão. 

Após essa jornada do MST, o jornal publicou reportagens nas quais divulgava: Agnelli 

promete criar 6 mil empregos (anexo 7); CVRD passa a se chamar apenas Vale e quer ser a 1ª do 

mundo, mostrando o investimento de US$ 50 milhões no processo para criar uma nova imagem 

(anexo 8); Governo e Vale contra o desmatamento, com parcerias e investimentos na área de 

tecnologia (anexo 9), além de contínuos anúncios da empresa mineradora. 

Com pesquisa documental no segundo semestre de 2007, especialmente fazendo a leitura 

dos editoriais do jornal O Liberal, de outubro e dezembro, podemos constatar que quatro editoriais 

analisados fazem referências à situação do povo paraense, com os textos atrelados ao factual e 

escritos em forma de denúncias sobre as mazelas com as quais a maioria da população paraense 

vive, principalmente com as carências sociais e econômicas. 

De modo particular, estamos interessados em compreender, a partir de Thompson (2007), em 

 
35 

Instabilidade social afasta investidores – jornal O Liberal, caderno atualidades, edição de 11/04/2008. 
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que medida e como (se for caso) as formas simbólicas servem para estabelecer e sustentar relações 

de dominação nos contextos sociais em que elas são produzidas, transmitidas e recebidas. Isso pode 

levar-nos à análise das formas simbólicas como ideológicas, já que nos pede que as analisemos em 

relação aos contextos sócio-históricos específicos nos quais elas são empregadas e persistem 

(THOMPSON, 2007, p. 18). 

Segundo a Companhia Vale36, a Estrada de Ferro, inaugurada em 1985, tem 892 quilômetros 

de extensão, ligando a maior mina de minério de ferro a céu aberto do mundo, em Parauapebas, no 

sudeste do Pará, ao Porto de Ponta da Madeira, em São Luís (MA). Pelos trilhos dela, são 

transportados 120 milhões de toneladas e 360 mil passageiros por ano. Eles percorrem 27 

localidades, entre povoados e municípios do Maranhão e do Pará. 

Entretanto, o contexto no qual a Companhia Vale se instalou no Pará chama-nos a atenção. A 

política desenvolvimentista e modernizadora do Estado para atrair capitais para a região é repleta de 

contradições e acarreta múltiplas formas de deterioração da vida social. Dirige-se para grupos 

econômicos e não para as pessoas. É um processo de modernização que, em vez de promover o 

bem-estar das populações locais, engendra a exclusão social. Como bem diz Lúcio Flávio Pinto no 

artigo em novembro de 2007: 

... para enfrentar o gigante é preciso ter a sua estatura. Continuamos a combater esse Golias 

com a presunção de que, sendo David, temos a garantia da intervenção divina nesse novo 

contencioso não-bíblico. O final da história não pode ser feliz, como não está sendo. Mas a 

Vale, apesar de toda a sua imensa relações pública, já não pode esconder a nudez desse rei 

pretensioso: ela própria (LFP, Jornal Pessoal, 2007). 

 
Dessa forma, como destaca Thompson (2007), as instituições do Estado moderno e as 

numerosas outras organizações (partidos políticos, grupos de pressão, etc.) – que nas sociedades 

modernas ocupam o território comumente chamado de política – são territórios extremamente 

importantes de poder e dominação. Ao estudar a ideologia, estamos interessados tanto nos contextos 

da vida cotidiana como naquele conjunto específico de instituições que compreendem a esfera da 

política, no sentido estrito (THOMPSON, 2007, p. 18). 

O MST, como ator político na sociedade brasileira, o qual há 30 anos desenvolve seu papel 

em luta por reforma agrária, ainda é o principal alvo da segurança da Vale. Atua ao lado da rede 

Justiça nos Trilhos, sediada em Açailândia, no Maranhão, que reúne diversas entidades de direitos 

humanos em defesa da população atingida pelas atividades do polo exportador37. A espionagem da 

Vale não surpreende o movimento. Em entrevista sobre o assunto, dirigente sem terra define que, 

36 
Ferrovia Carajás é a mais eficiente, diz estudo – jornal O Liberal, caderno atualidades de 18/09/2013. 

37 
Vazamento de informações expõe espionagem da Vale contra movimentos sociais. Ver site: 

http://www.brasildefato.com.br/node/25907. Acesso 14 de setembro de 2013. 

http://www.brasildefato.com.br/node/25907
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nesses últimos anos, Parauapebas é um campo de disputa da luta pela terra e da luta da mineração. 

O Modelo de desenvolvimento imposto para a Amazônia de depedencia, baseado na 

exportação de matérias primas, representa um grande saque da riqueza mineral e uma enorme 

contradição: empresas como a Vale, como lucros recordes, enquanto isso, o povo amargando 

mazelas sociais. A mineradora Vale prepara outro Programa Grande Carajás. A empresa vai 

explorar com Projeto Ferro Carajás S11D, a partir dos próximos anos, uma jazida de minério de 

ferro considerada a maior do mundo na Serra Sul de Carajás, no Pará. 

No último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 2010, foi 

identificado no Pará 1,4 milhões de miseráveis de uma população de 7,5 milhões de habitantes. 

Dentre tanta riqueza natural e mineral, poucas pessoas enriquecem, isto é, os acionistas da Vale, que 

em sua maioria são extrangeiros, enquanto que milhares de paraenses se encontram em situação de 

pobreza extrema. 

Confirmando o que diz os pesquisadores amazônicos que a região amazônica, especialmente 

o Pará, tem gerado sempre riqueza para fora e a exploração de suas riqueza para da região tem sido, 

da chegada dos primeiros europeus à Amazônia até os dias atuais, uma trajetória de perdas e danos. 

E nela, a Amazônia tem sido, e isso paradoxalmente, vítima daquilo que ela tem de mais especial – 

sua magia, sua exuberância e sua riqueza. 
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CAPÍTULO III 

A IDEOLOGIA 

3.1 - A ideologia (Análises de Thompson) 

 

Ao nos lançarmos para a compreensão de Ideologia, partindo das análises John B. 

Thompson, queremos com isso entender o modo pelo qual se dão as formas simbólicas e a relação 

delas com os contextos sociais, dentro dos quais são produzidas, transmitidas e recebidas, sobre o 

impacto dessas formas na vida social e política do mundo moderno e as implicações que o 

pesquisador suscita em suas reflexões. 

Acreditamos que se faz necessário para os movimentos sociais o aperfeiçoamento na análise 

e na reflexão da forma de dominação cruzada entre domínio da terra, monopólio dos meios de 

comunicação e poder político e econômico nas regiões do Brasil, onde, segundo pesquisadores, os 

conflitos no campo existem historicamente. A região Norte do Brasil – especialmente o Estado do 

Pará –, é marcada por esses conflitos. 

John B. Thompson contribui para o estudo crítico da mídia e nos discursos midiáticos. Neste 

trabalho, empregaremos sua proposta teórico-metodológica para a compreensão do discurso do 

jornal O Liberal diante da ação de ocupação pelo MST dos trilhos da companhia Vale em 2007. As 

referências, o contexto da ação do MST e o discurso utilizado nos editoriais do jornal O Liberal se 

propõem a construir interpretações e verdades direcionadas pela posição política e pela ideologia 

desse veículo de comunicação. 

Destacamos também que o jornal impresso como meio de comunicação é um meio 

importante na sociedade. E o espaço do editorial, que é um espaço opinativo, pode fazer diferença 

na prática da pesquisa social, tanto quanto nas práticas cotidianas dos indivíduos que constituem 

esse mundo social, os quais, segundo Thompson, estão implicados na análise das formas simbólicas 

em geral e na análise das formas simbólicas mediadas pelos meios de comunicação de massa em 

particular. É justamente aí onde ele apoia-se na análise de ideologia. 

Quanto ao conceito de ideologia, Thompson (2007) procura reenfocá-lo numa série de 

problemas que se referem às inter-relações entre sentido (significado) e poder, argumentando que o 

conceito de ideologia pode ser usado para se referir às maneiras como o sentido (significado) serve, 

em circunstâncias particulares, para estabelecer e sustentar relações de poder que são 

sistematicamente assimétricas, as quais ele chama de “relações de dominação”. Ideologia, falando 

de uma maneira mais ampla, é sentido a serviço do poder (THOMPSON, 2007, p.16). 
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Os sentidos exigem que investiguemos os contextos sociais dentro dos quais essas formas 

simbólicas são empregadas e articuladas. Eles são mobilizados pelas formas simbólicas em 

contextos específicos, para estabelecer e sustentar relações de dominação. 

Sendo nossas sociedades ordenações sociais “estáveis” (THOMPSON, 2007, p.17), essa 

estabilidade pode ser o resultado de uma diversidade de valores e crenças, uma proliferação de 

divisões entre indivíduos e grupos, ou uma falta de consenso naquele ponto específico onde atitudes 

opostas devem ser traduzidas em ações políticas. 

Thompson (2007) elabora uma teoria diferente da relação entre ideologia e meios de 

comunicação, ou melhor, para repensar a teoria da ideologia à luz do desenvolvimento dos meios de 

comunicação. Ele afirma que vivemos, hoje, em sociedades onde a produção e a recepção das 

formas simbólicas são sempre mais mediadas por uma rede complexa, transnacional, de interesses 

institucionais. 

Para Thompson (2007), a ideologia é o pensamento do outro, o pensamento de alguém 

diferente de nós. Caracterizar um ponto de vista como ideológico é, tem-se a impressão, já criticá-lo 

implicitamente, pois o conceito de ideologia parece transmitir um sentido negativo, crítico. Ela está 

presente em qualquer programa político e é uma característica de qualquer movimento político 

organizado. 

A vida social, segundo Thompson (2007): 
 

é até certo ponto um campo de contestação em que a luta se trava tanto através de palavras e 

símbolos como pelo uso da força física. Ideologia como parte integrante dessa luta é uma 

característica criativa e constitutiva da vida social que é sustentada e reproduzida, contestada 

e transformada, através de ações e interações, as quais incluem a troca contínua de formas 

simbólicas (THOMPSON, 2007, p. 19). 

 

 

O autor apresenta as formas simbólicas a partir de um raciocínio sobre como as relações de 

poder e o sentido servem para reforçar pessoas e grupos que ocupam posições de poder, isto é, 

estudar a Ideologia torna-se cada vez mais necessário, apresenta-se como demanda na sociedade e 

como pode ser estabelecida e sustentar relações de poder (THOMPSON, 2007, p.76). 

Thompson (2007) destaca três aspectos que merecem ser observados e discutidos quando se 

refere aos movimentos sociais que seriam a noção de sentido, o conceito de dominação e as 

maneiras como o sentido pode servir para estabelecer e sustentar relações de poder. O autor 

apresenta as formas simbólicas que estão inseridas nos contextos sociais e como estão circulando no 

mundo social. 
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Para ele, formas simbólicas estão nas ações e nas falas, nas imagens e nos textos que são 

produzidos por sujeitos e reconhecidos por eles e outros como “construtos significativos'' 

(THOMPSON, 2007, p. 79). Ressaltando também as falas linguísticas e as expressões faladas ou 

escritas, as formas simbólicas também podem ser uma imagem ou imagem com palavras. Como as 

utilizadas no jornal O Liberal nos editoriais e sobre a ação do MST na ocupação dos trilhos da Vale 

em 2007. 

Devemos levar em consideração que Thompson desenvolve uma nova formulação do 

conceito de ideologia, distinguindo entre dois tipos gerais de concepções de ideologia. O primeiro 

seria “concepções neutras de ideologia”, que são aquelas que tentam caracterizar fenômenos como 

ideologia ou ideológicos sem implicar que esses fenômenos sejam, necessariamente, enganadores e 

ilusórios, ou ligados com os interesses de algum grupo em particular. É um aspecto da vida social 

(ou uma forma de investigação social) e não é nem mais nem menos atraente ou problemático que 

qualquer outro (THOMPSON, 2007, p.72). 

O segundo tipo geral são as “concepções críticas de ideologia”, que são aquelas que 

possuem um sentido negativo, crítico, pejorativo. Implicam que o fenômeno caracterizado como 

ideologia – ou como ideológico – é enganador, ilusório ou parcial; e a própria caracterização de 

fenômenos como ideologia carrega consigo um criticismo implícito ou a própria condenação desses 

fenômenos (THOMPSON, 2007, p. 73). 

Estudar ideologia, assim definida por Thompson (2007), é estudar as maneiras como o 

sentido serve para estabelecer e sustentar relações de dominação, compreendendo os fenômenos 

simbólicos como ideológicos e, por isso, podemos analisar a ideologia somente quando situamos os 

fenômenos simbólicos nos contextos sócio-históricos dentro dos quais esses fenômenos podem, ou 

não, estabelecer e sustentar relações de dominação (THOMPSON, 2007, p.76). Dessa forma, nos 

motivando para examinar a interação de sentido e poder entre os sujeitos MST, Companhia Vale e 

jornal O Liberal. A análise da ideologia eleva questões importantes e complexas provocadas neste 

trabalho. 

Quando Thompson se propõe a conceituar a ideologia, o pesquisador o faz em termos das 

maneiras como o sentido, mobilizado pelas formas simbólicas, serve para estabelecer e sustentar 

relações de dominação, em um contínuo processo de produção e recepção de formas simbólicas, 

entendidas como: 

um amplo espectro de ações e falas, imagens e textos, que são produzidos por 

sujeitos e reconhecidos por eles e outros como construtos significativos. Falas 

linguísticas e expressões, sejam elas faladas ou escritas, são cruciais a esse respeito. 
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Mas as formas simbólicas podem também ser não-linguísticas ou quase-linguisticas 

em sua natureza (por exemplo, uma imagem visual ou construto que combina 

imagens e palavras) (THOMPSON, 2007, p. 79). 

 
 

Thompson (2007), ao analisar o caráter significativo das formas simbólicas, acredita que a 

localização social e o contexto onde as pessoas estão inseridas fornecem aos indivíduos diferentes 

graus de poder, isto é, a capacidade que cada pessoa tem de tomar decisões, conseguir os próprios 

objetivos e realizar os próprios interesses. Assim ocorre a “dominação”. E, posteriormente à 

caracterização do sentido e da dominação, o autor cita cinco modos de operações gerais da 

Ideologia que colaboram para a resposta dessa indagação de como poderiam ser estabelecidas. São 

eles: Legitimação, Dissimulação, Unificação, Fragmentação e Reificação. 

Neste sentido, o autor considera que a legitimação pode estabecer e sustentar relações de 

dominação baseada em fundamentos racionais, tradicionais e carismáticos; a dissimulação, pelo  

fato de que algo ser ocultado, negado ou obscurecido, ou que desvia nossa atenção, ou passa por 

cima de relações e processos existentes; a unificação através da construção, de uma forma de 

unidade que interliga os indivíduos numa identidade coletiva, independentemente das diferenças e 

divisões que possam separá-los; a fragmentação pode operar segmentando aqueles indivíduos e 

grupos que possam ser capazes de transformar num desafio real aos grupos dominantes, ou 

dirigindo forças de oposição potencial em direção a um alvo que é projetado como mau, perigoso  

ou ameaçador; e o quinto, a reificação pode ser estabelecida e sustentada pela retratação de uma 

situação transitória, histórica, como se essa situação fosse permanente, natural, atemporal. 

Esses cinco modos, através dos quais a Ideologia se estabelece, ajudam a analisar as 

maneiras que o sentido pode servir, em condições sócio-históricas específicas, à manutenção das 

relações de poder, pois a elas estão ligadas com várias estratégias de construção simbólica 

(THOMPSON, 2007, p. 81). 

As formas simbólicas não subsistem num vácuo, Thompson (2007) afirma que elas são 

produzidas, transmitidas e recebidas em condições sociais e históricas específicas. Provém do 

objetivo da análise sócio-histórica a reconstrução das condições sociais e históricas de produção, 

circulação e recepção de formas simbólicas que são produzidas (faladas, narradas, inscritas) e 

recebidas (vistas, ouvidas, lidas) por pessoas situadas em locais específicos, agindo e reagindo a 

tempos particulares e a locais especiais, e a reconstrução desses ambientes é uma parte importante 

da análise sócio-histórica. Elas também estão especificamente situadas dentro de certos campos de 

interação (THOMPSON, 2007, p. 366). 
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Um terceiro nível de análise sócio-histórica, segundo Thompson (2007) se refere às 

instituições sociais que podem ser vistas como um conjunto relativamente estável de regras e 

recursos, juntamente com relações sociais que são estabelecidas pelos campos de interação. Elas 

tomam formas através da fixação de uma gama de posições e trajetórias. 

Portanto, sobre a caracterização sócio-histórica relativa às instituições sociais Thompson 

(2007) estabelece: “Analisar instituições sociais é reconstruir os conjuntos de regras, recursos e 

relações que as constituem, é traçar seu desenvolvimento através do tempo e examinar as práticas e 

atitudes das pessoas que agem a seu favor e dentro delas” (THOMPSON, 2007, p. 367). 

Assim, a ideologia para Thompson (2007) se apresenta em como o sentido é mobilizado a 

serviço dos indivíduos e grupos dominantes, ou seja, as maneiras como o sentido é construído e 

transmitido pelas formas simbólicas e como servem, em circunstâncias particulares, para  

estabelecer e sustentar relações sociais estruturadas no jogo do poder, do dominado e do dominante, 

que uns buscam preservar e outros procuram contestar. 

 

 
3.2 - A manipulação na imprensa 

 

 
Para entendermos a manipulação na imprensa, devemos primeiramente compreender e 

destacar como a crescente interconexão das sociedades no mundo moderno é um resultado dos 

mesmos processos que configuram o desenvolvimento social a partir do início da era moderna. 

Thompson (2007) destaca que a produção e a circulação das formas simbólicas nas 

sociedades modernas são inseparáveis das atividades da indústria da mídia. O papel das instituições 

da mídia é tão fundamental, e os produtos dela se constituem em traços tão onipresentes da vida 

cotidiana, que é difícil, hoje, imaginar o que seria viver num mundo sem livros e jornais, rádio e 

televisão e sem os inúmeros outros meios através dos quais as formas simbólicas são rotineira e 

continuamente apresentadas a nós (THOMPSON, 2007, p. 219). 

Thompson ressalta, porém, que as indústrias da mídia nem sempre desempenharam um 

papel tão fundamental. O surgimento e o desenvolvimento dessas indústrias foram um processo 

histórico específico que acompanhou o surgimento das sociedades modernas. É importante observar 

que na história a rápida expansão na circulação foi acompanhada por mudanças significativas na 

natureza e nos conteúdos dos jornais. Enquanto os primeiros jornais dos séculos XVII e XVIII 

procuravam atingir primeiramente um setor restrito da população, relativamente rico e bem 
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educado, a indústria jornalística dos séculos XIX e XX foi se dirigindo sempre mais para um 

público maior (THOMPSON, 2007, p.236). 

As mudanças ocorridas nos jornais eram consequências do desenvolvimento tecnológico e 

da abolição de impostos; ao mesmo tempo, os anúncios comerciais assumiram um papel sempre 

mais crescente na organização financeira da indústria. Segundo Thompson, os jornais se tornaram 

um mecanismo crucial na facilitação da venda de outros bens e serviços, e sua capacidade de 

garantir retorno da publicidade estava diretamente ligada ao número e ao perfil dos leitores 

(THOMPSON, 2007, p. 236). 

Essas mudanças são visíveis atualmente nos meios de comunicação. No caso do jornal O 

Liberal, percebemos que a companhia Vale é uma das empresas que mais compra, por conseguinte, 

têm mais espaço para publicidade. Nesse sentido, quando avaliamos a importância de um jornal 

impresso na sociedade, como um meio de comunicação bastante utilizado, veremos que os assuntos 

ali transmitidos terão certa influência na sociedade. No caso do jornal O Liberal, percebemos que 

essa influência ocorre na sociedade paraense. 

Outro elemento que podemos constatar, pela história das Organizações Rômulo Maiorana 

(ORM) – proprietárias do jornal O Liberal –, são as modificações ocorridas a que Thompson se 

refere, pois: 

Ao mesmo tempo, os jornais se tornaram cada vez mais empreendimentos 

comerciais de grande porte que exigiam relativamente grandes quantidades de 

capital para começar e se manter devido à intensa competição crescente. Por 

conseguinte o tradicional proprietário-comunicador, que possuía um dos dois jornais 

como negócio familiar, deu lugar, de forma sempre crescente, ao desenvolvimento 

de organizações de grande porte de muitos jornais e muitos meios (THOMPSON, 

2007, p. 236). 

 

Segundo dados divulgados pela própria empresa ORM, o jornal O Liberal é considerado um 

dos veículos mais lidos no Estado, com prêmios internacionais de referências no Norte. Ele está 

entre os jornais com o maior número de tiragens entre o Norte e Nordeste do País. O Liberal 

alcança 114 dos 143 municípios do Estado, chegando a 80% do território paraense. Além da edição 

impressa, O Liberal atualmente conta com uma versão digital, disponível ao assinante pelo Portal 

ORM38. 

Todavia, sofisma e manipulação sempre estiveram presentes na imprensa no Pará, 

principalmente quando se fala dos meios de comunicação como o jornal O Liberal. Basta verificar o 

escandaloso caso de alteração dos dados sobre a tiragem do periódico apurados pelo Instituto 

 

 

38 
Ver site: http://www.orm.com.br/projetos/oliberal/. Acesso setembro de 2013. 

http://www.orm.com.br/projetos/oliberal/
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Verificador de Circulação (IVC)39. Os técnicos do IVC constataram na época que as informações 

prestadas pelo editor do jornal, sob juramento, eram aumentadas artificialmente em até 150%. O 

que O Liberal proclamava em propaganda, que chegou a colocar a tiragem do jornal acima de 100 

mil exemplares, era pura mentira. Nos dias atuais, é divulgada pelo jornal uma tiragem entre 40 mil 

e 50 mil exemplares. 

Com efeito, entendemos que há uma falsificação, ou melhor, como dizia o jornalista Perseu 

Abramo (2003), uma das principais características do jornalismo praticado no Brasil, hoje, é a 

manipulação da informação. O principal efeito disso é que os órgãos de imprensa não refletem a 

realidade. A maior parte do material que a imprensa oferece ao público tem algum tipo de relação 

com a realidade (ABRAMO, 2003, p. 23). 

Devemos compreender os textos escritos nos jornais, sob a luz de uma análise da realidade 

em que estão inseridos, como também os interesses envolvidos e refletidos em suas páginas. O 

jornal O Liberal, desde a origem, já traz uma relação de interesses bem definidos. 

Assim, o tratamento dado a certos segmentos da sociedade é visivelmente posto a partir de 

um padrão de indução, ou seja, o leitor é induzido a ver o mundo não como ele é, mas sim como 

querem que ele o veja. Esse padrão é resultado e ao mesmo tempo o impulso final da articulação 

combinada de outros padrões de manipulação dos vários órgãos de comunicação com os quais ele 

tem contato. Os planos de produção jornalística são como parte da indústria cultural e do 

empreendimento empresarial-capitalista (ABRAMO, 2003, p.34). Em relação aos movimentos 

sociais, como o MST, os casos de manipulação da informação multiplicam-se de forma exagerada. 

Como bem declarou o jornalista Perseu Abramo (2003): 

Alguns segmentos sociais são vistos pela imprensa apenas sob alguns poucos 

ângulos, enquanto permanece na obscuridade toda a complexa riqueza de suas vidas 

e atividades. Alguns personagens jamais aparecem em muitos órgãos de 

comunicação, enquanto outros comparecem abusivamente, à saciedade, com uma 

irritante e enjoativa frequência. 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 distorcida, 

retorcida e recriada ficcionalmente, a realidade é ainda assim dividida pela imprensa 

em realidade do campo do Bem e realidade do campo do Mal, e o leitor/espectador é 

induzido a acreditar não só que seja assim, mas que assim será eternamente, sem 

possibilidade de mudança (ABRAMO, 2003, p. 34-35). 

 

Sabemos que o órgão de comunicação não apenas pode, mas deve orientar seus 

leitores/espectadores, a sociedade, na formação da opinião, na tomada de posição e na ação concreta 

como seres humanos e cidadãos. É esse, exatamente, o campo do juízo de valor, do artigo de fundo, 

da opinião, do comentário, do artigo, do editorial (ABRAMO, 2003, p.38). No entanto, a 

 

39 
Entre o maior e o menor – artigo publicado Por Lúcio Flávio Pinto no Jornal Pessoal, nº 452, 1ª quinzena/novembro 

de 2009. 
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objetividade no jornalismo ainda é desejável porque essa é a única forma de reduzir ao máximo o 

erro involuntário e impedir a manipulação deliberada da realidade. 

Podemos observar nas matérias do jornal O Liberal, especialmente nos editoriais, que a 

realidade do povo no Pará contrasta com a riqueza natural, saqueada e explorada pelas grandes 

empresas como a Companhia Vale, que explora bilhões em minérios e fará de Carajás a 

consolidação da posição da Vale de maior vendedora interoceânica de minério de ferro do mundo. 

Como afirma Lúcio Flávio Pinto, em seu artigo40 sobre a nova frente de produção que a Vale 

está abrindo em Carajás, mesmo com a Vale estatal já era difícil ao governo exercer controle sobre 

os impulsos da empresa e a teia dos interesses internacionais dela, criados, confirmados e cultivados 

por seus agentes, uma autêntica tecnoburocracia cosmopolita. Essa lacuna se acentuou com a 

privatização. 

O jornalista afirma que se tornou mais nítida a distinção entre os negócios feitos pela 

empresa no exterior e os interesses nacionais. Mais do que distinção, o antagonismo. Negócios  

esses feitos para agradar aos grandes clientes chineses, japoneses e de outros países, sem os quais a 

grandiosidade da Vale estaria comprometida. A empresa passou a atuar como viabilizadora desses 

interesses na medida em que se restringia à extração mineral em escala crescente para a exportação. 

No contraste aos investimentos da Companhia Vale, a pobreza no Pará é evidenciada em 

números refletidos entre os mais baixos Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do Brasil41. 

Enquanto a luta desenvolvida pelos movimentos sociais, como a do MST, são proferidas como uma 

afronta ao Estado Democrático de Direito, que se aplica para a garantir o respeito das liberdades 

civis, ou seja, o respeito pelos direitos humanos e pelas garantias fundamentais, através do 

estabelecimento de uma proteção jurídica. 

Mesmo que existam atores sociais com objetivo de buscar mecanismos para que se atinja o 

quanto antes o equilíbrio entre a liberdade e a igualdade dos seres humanos e possa proporcionar o 

ideal de oportunidades de desenvolvimento com saúde, segurança, habitações dignas, educação para 

todos. Haverá aqueles contrários ao direito de reivindicação dos movimentos, se posicionam contra 

a ação e questionando a pauta apresentada do MST durante a ocupação dos trilhos da Companhia 

Vale em outubro de 2007, declarando que não se justifica a “afronta ao Estado Democrático de 

Direito”. 

 
 

40 
Carajás é da China - Por Lúcio Flávio Pinto | Cartas da Amazônia. Disponível em: 

http://br.noticias.yahoo.com/blogs/cartas-amazonia/. Acesso agosto de 2013. 
41 

Sessão da Alepa discuti IDH do Marajó - Jornal O Liberal, caderno Poder, 09/08/2013. 

http://br.noticias.yahoo.com/blogs/cartas-amazonia/
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Abramo (2003) afirma que o reino da objetividade é a informação, a notícia, a cobertura, a 

reportagem, a análise, assim como o reino da tomada de posição é a opinião, o comentário, o artigo, 

o editorial. É fundamental separar e distinguir informação de opinião, indicar as diferenças de 

conteúdo e formas dos gêneros jornalísticos, e apresentar toda a produção jornalística ao 

leitor/espectador de forma que ele perceba imediatamente o que é exposição da realidade e o que é 

ajuizamento de valor (ABRAMO, 2003, p. 41). 

Podemos constatar na abordagem sobre o MST no jornal O Liberal, tanto em seu editorial, 

espaço claro de opinião, como também nas notícias e nas manchetes sobre a ocupação dos trilhos da 

Companhia Vale no mês de outubro de 2007. Há uma opinião, uma posição defendida, um 

ajuizamento de valor. Revelam-se interesses na posição do jornal em declarar como bandidos os 

militantes do MST. Chegamos à mesma constatação de Abramo (2003) de que a distorção da 

realidade pela manipulação da informação é deliberada, tem um significado e um propósito. Por que 

os empresários da comunicação manipulam e distorcem a realidade, como é caso do jornal O 

Liberal? 

Como declara Abramo (2003), não podemos deixar de evidenciar que os órgãos de 

comunicação, e a indústria cultural de que fazem parte, estão submetidos à lógica econômica do 

capitalismo. Mas o capitalismo opera também com outra lógica política, a lógica do poder – e é aí, 

provavelmente, que vamos encontrar a explicação da manipulação jornalística (ABRAMO, 2003, p. 

43). 

Chauí (2006) destaca que as relações sociais e políticas, que são mediações referentes a 

interesses e a direitos pelas instituições, pela divisão social das classes e pela separação entre social 

e poder político, perdem sua especificidade e passam a operar sob a aparência da vida privada, 

portanto, referidas a preferências, sentimentos, emoções, gostos, agrado e aversão (CHAUÍ, 2006, 

p.09). 

Nesse sentido, aquele que na sociedade é um formador de opinião (o jornalista no rádio, na 

televisão e na imprensa) descreve e narra e nada tem a ver com o acontecimento ou o fato de que 

fomos testemunhas diretas ou participantes diretos. Testemunhas, participantes, protagonistas, 

entrevistados, ouvintes, espectadores, leitores, a nós restam apenas sentimentos e emoções, porque a 

opinião é emitida de um lugar outro, o lugar do saber como lugar do poder (CHAUÍ, 2006, p.11). 

Isso decorre de uma mudança na relação entre vários meios de comunicação sob efeito da 

tecnologia eletrônica e digital e da formação de oligopólios midiáticos globalizados. 

Chauí (2006) explica que o caso mais interessante é, sem dúvida, o do jornalismo impresso. 
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Em tempos passados, cabia aos jornais a tarefa noticiosa, e um jornal era fundamentalmente um 

órgão de notícias. Atualmente, está entre os que foram consolidando o monopólio da comunicação. 

Para Chauí (2006), gradualmente desaparece uma figura essencial do jornalismo: o 

jornalismo investigativo, que cede lugar ao jornalismo assertivo ou opinativo. Os jornalistas 

passam, assim, o ocupar o lugar que, tradicionalmente, cabia a grupos e classes sociais e partidos 

políticos. Todavia, sua opinião não fica restrita ao meio impresso: passa a servir como material para 

noticiários de rádio e televisão, ou seja, nesses noticiários, a notícia é interpretada e avaliada graças 

à referência às colunas de jornais (CHAUÍ, 2006, p.13). E assim continua a descrever a 

pesquisadora: 

Os deslocamentos mencionados e, particularmente, este último não teriam 

consequências graves se não tivessem ocorrido ao mesmo tempo em que se deu a 

concentração do poder econômico midiático. Desse ponto de vista, os meios de 

comunicação tradicionais (jornal,rádio, cinema, televisão) sempre foram propriedade 

privada de indivíduos e grupos, não podendo deixar de exprimir seus interesses 

particulares ou privados, ainda que isso sempre tenha imposto problemas e 

limitações à liberdade de expressão, que fundamenta a ideia de opinião pública 

(CHAUÍ, 2006, p.13). 

 

Percebemos que em uma análise da mídia, encontram-se, hoje, a manipulação da imprensa 

através da força e o poder capitalista no monopólio dos conhecimentos e da informação, assim 

analisadas por Chauí (2006): 

Compreendemos que houve absorção do simbólico pelo econômico, também 

compreendemos por que essa absorção dá origem à expressão "sociedade do 

conhecimento". Com ela, pretende-se indicar que a economia contemporânea se 

funda sobre a ciência e a informação, graças ao uso competitivo do conhecimento, 

da inovação tecnológica e da informação nos processos produtivos e financeiros, 

bem como de serviços como educação, a saúde e o lazer. Ora, é sugestivo, nessa 

expressão, que a palavra "sociedade" seja tomada como sinônimo de economia, e a 

palavra "conhecimento" como sinônimo de força produtiva. Aliás, alguns chegam 

mesmo a falar em "capital intelectual" como principal princípio ativo das empresas 

(CHAUÍ, 2006, p. 65). 

 

A compreensão dos meios de comunicação como poder se dá por dois aspectos principais, 

quais sejam, o econômico e o ideológico. Chauí (2006) define que as mudanças ocorridas se deram 

sob força da forma econômica neoliberal ou da chamada globalização, a indústria da comunicação 

passou por profundas mudanças estruturais, pois, num processo nunca visto de fusões e aquisições, 

companhias globais ganharam posições de domínio na mídia (CHAUÍ, 2006, p. 74). 

Os proprietários dos meios de comunicação são suportes do capital. Evidentemente, não se 

trata de negligenciar o poder econômico dos senhores dos conglomerados midiáticos nem sua força 

para produzir ações ou efeitos sociais, políticos e culturais (CHAUÍ, 2006, p. 74). Podemos 

compreender que a Companhia Vale é a impressa que representa o capitalismo na Amazônia. 
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O poder econômico aparece localizado nos proprietários das empresas da indústria da 

comunicação, mas é o poder ilocalizado do capital, assim também, mas de maneira investida (já que 

estamos no campo da ideologia), as representações ou imagens que constituem a ideologia 

aparecem desprovidas de localização, embora estejam precisamente localizadas nos centros 

emissores da comunicação (CHAUÍ, 2006, p. 74). 

Novamente nos referimos ao formador de opinião e ao comunicador, citando, por exemplo, 

um jornalista que pode escrever um editorial como o do jornal O Liberal sobre temas como “Contra 

o banditismo, a força”. O discurso ideológico pode aparecer como discurso social porque o social 

aparece constituído e regulado pela racionalidade, assim denominado por Chauí (2006) como 

ideologia da competência, em que a peculiaridade da ideologia contemporânea está no seu modo de 

aparecer sob forma anônima e impessoal do discurso do conhecimento, e sua eficácia social, 

política e cultural funda-se na crença na racionalidade técnico-científica. 

Chauí (2006) ainda nos ajuda a entender que ideologicamente, portanto, o poder da 

comunicação de massa não é igual ou semelhante ao da antiga ideologia burguesa, que realizava 

uma inclusão de valores e ideias. Dizendo-nos o que devemos pensar, sentir, falar e fazer, afirma 

que nada sabemos e seu poder se realiza como intimidação social e cultural (CHAUÍ, 2006, p. 76- 

77). 

Por fim, cada vez mais se faz necessário uma leitura mais aprofundada da ideologia, da 

mídia e como se dá sua manipulação. Não poderíamos fazer análises sem levar em consideração 

esses aspectos ao estudarmos os editoriais do jornal O Liberal e o tratamento dado ao MST e em 

que contexto encontram-se a Companhia Vale, o MST e o jornal O Liberal. 

 

 
3.3 – Os editoriais do jornal O Liberal e as questões abordadas 

 

 

Analisaremos neste trabalho quatro editoriais do jornal O Liberal, escolhidos do segundo 

semestre do ano de 2007, levando-se em conta que um jornal impresso tem relevância como meio 

de comunicação e é influente na sociedade na qual vivemos. Também acreditamos que se faz 

necessária cada vez mais uma compreensão da realidade do Pará, estado inserido na Amazônia, 

região rica em biodiversidade que tem sido cada vez mais explorada seja como fonte de minérios 

para vários países, inclusive para a China, seja como fonte de energia elétrica para ser exportada 
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para outras regiões do Brasil e para grandes projetos, ou ainda como a última fronteira econômica 

do País para muitos pesquisadores. 

Toda essa riqueza, porém, não reflete na realidade da população paraense. A histórica 

política de abandono das classes pobres pelo Estado brasileiro, a realidade de conflitos no campo, a 

miséria urbana, o desperdício de recursos naturais e os intensos danos ambientais apresentam uma 

região de contradições, desigualdades profundas. Nesse contexto, partimos dos editoriais que tratam 

de temas sobre a realidade do Estado do Pará, de situações na Amazônia que já não são novidades 

sobre a realidade política, social e econômica. 

Lembremos que em termos de mídia de massa no Pará, o campo da comunicação é 

dominado por dois grupos, as Organizações Rômulo Maiorana (ORM) e a Rede Brasil Amazônia 

(RBA), comandados pelas famílias Maiorana e Barbalho, respectivamente. Segundo Veloso (2008), 

a disputa pelo controle da indústria midiática local, entre as duas famílias, tem conotações político- 

empresariais, com a permanente defesa de interesses privados em ambos os lados, ou seja, ambos 

detêm, respectivamente, a concessão dos principais canais de TV do Estado: TV Liberal (Canal 7), 

retransmissora da TV Globo e líder de audiência local; e a TV RBA (Canal 13), retransmissora da 

Bandeirantes. Também os dois grupos são donos de dois dos maiores jornais impressos da região 

Norte: O Liberal, dos Maiorana, e o Diário do Pará, dos Barbalho. 

Para compreendermos a relevância do jornal impresso como O Liberal, precisamos levar em 

consideração o império de comunicação construído pela família Maiorana. Com a morte, em 1986, 

do empresário Rômulo Maiorana, os filhos herdaram um grupo empresarial moderno, superavitário 

e exercendo grande influência junto à opinião pública e às elites locais. 

Pesquisamos editoriais do jornal O Liberal e escolhemos quatro assuntos de interesse dos 

proprietários do jornal no ano de 2007. Nos editoriais de O Liberal, do segundo semestre de 2007, 

percebemos temas recorrentes. Na maioria, abordam as temáticas sobre questões políticas, realidade 

do Pará, educação e movimentos sociais. Chama-nos atenção naquele ano, entre ataques e defesas 

de interesses contra a RBA, o fato de que aparecem com destaque as questões sociais e o 

movimento social e um editorial que trata do MST. Os quatro editoriais escolhidos, de um modo 

geral, trazem esses elementos abordados. 

Segundo MELO (1994), editorial é o gênero jornalístico que expressa a opinião oficial da 

empresa diante dos fatos de maior repercussão no momento. Todavia, a natureza do editorial como 

porta-voz da instituição jornalística precisa ser mais bem compreendida e delimitada (MELO, 1994, 

p.95). Os editoriais, sendo uma das partes opinativas do jornal O Liberal, estão na terceira página, 
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no caderno Atualidades42. Os editoriais escolhidos do segundo semestre de 2007 são dos meses de 

outubro e dezembro. Os documentos pesquisados são provenientes dos seguintes dias: 

A realidade em números: 04 de outubro 

Contra o banditismo, a força: 20 de outubro 

Consumidor na hora do presente: 02 de dezembro 

Vandalismo em Tucuruí: 11 de dezembro 

Percebemos que nos editoriais se apresentam, de forma acentuada, dentre outras palavras, 

políticas públicas; poder público; público-privado; pobreza; e desigualdade, com forte cobrança 

para os agentes públicos, principalmente os gestores públicos para que sejam mais eficazes em 

solucionar os problemas da sociedade paraense. 

Ressaltamos que devemos observar as palavras sem perdermos o entendimento dentro de um 

contexto sócio-histórico sob a forte influência política e econômica do capitalismo na Amazônia. Os 

assuntos referentes fazem parte da realidade do povo paraense, sob o ponto de vista de um meio de 

comunicação privado, de um instrumento de comunicação, o jornal O Liberal, que age de acordo 

com interesses dos proprietários. 

Dessa maneira, Melo (1994) avalia que é indispensável caracterizar as “relações de 

propriedade” da instituição jornalística, considerando que, nas sociedades capitalistas, o editorial 

reflete não exatamente a opinião dos proprietários nominais, mas o consenso das opiniões que 

emanam dos diferentes núcleos que participam da propriedade da organização (MELO 1994, p. 96). 

Thompson (2007), ao fazer uma relação entre o domínio do poder público e privado através 

dos meios de comunicação de massa, ajuda-nos na compreensão de que o desenvolvimento inicial 

da atividade econômica capitalista foi um processo que aconteceu dentro de uma estrutura legal que 

foi estabelecida e continuamente modificada pelas autoridades do Estado, cujas atividades eram, por 

sua vez, influenciadas e controladas, em diferentes graus, pelo desenvolvimento da economia 

capitalista (THOMPSON, 2007, p. 312). 

Desse modo, a relação do que seja domínio público e privado encontra-se na lógica assim 

descrita por Thompson (2007): 

O domínio privado inclui organizações econômicas particulares operando numa 

economia de mercado e orientadas primeiramente em direção ao lucro, bem como 

um conjunto de relações pessoais e familiares que podem ser informais ou 

sancionadas formalmente por meios legais. O domínio público inclui as 
 

42 
O Liberal acompanha as tendências de mercado mais modernas, com formato diferenciado de 6 Col x 50cm e 

totalmente colorido. Um jornal completo, com informações regionais, nacionais e internacionais sobre meio ambiente, 

educação, mercado financeiro, mundo da política, negócios, fatos que são destaques no mundo e muito mais. Composto 

por seis cadernos com veiculação todos os dias e sete suplementos com veiculação aos domingos, ainda conta com a 

colaboração de nomes importantes no meio editorial. O Liberal completa 63 anos, trecho do release distribuído aos 

anunciantes em 14 de novembro de 2009. 
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organizações econômicas estatais, tais como indústrias nacionais, e os serviços 

públicos do estado, bem como um conjunto amplo de organizações estatais ou 

paraestatais, desde instituições parlamentares, o serviço civil e a polícia até uma 

variedade de serviços de bem-estar e organizações que se expandiram rapidamente 

na maioria das sociedades ocidentais depois da Segunda Guerra Mundial. Entre os 

domínios público e privado, cresceu e floresceu um amplo conjunto de organizações 

intermediárias, organizações que não são nem possuídas pelo estado nem totalmente 

situadas dentro do domínio privado […]. Essas organizações intermediárias são 

instituições privadas não estatais em termos de seu estatuto legal, mas elas são, legal 

e operacionalmente, distintas das organizações estabelecidas com finalidade 

principal de conseguir lucro para proprietários particulares (THOMPSON, 2007, p. 

313). 

 

Porém, há outro sentido da dicotomia público-privado de maneira complexa historicamente 

variável, observado por Thompson (2007): 

A dicotomia público-privado, como emergiu no discurso social e político ocidental, 

tem um segundo sentido básico que deve ser separado da distinção elaborada acima. 

De acordo com esse segundo sentido, ''público'' significa '' aberto'' ou ''acessível ao 

público''. O que é público, neste sentido, é o que é visível ou aberto a todos (ou a 

muitos) para ser visto, ouvido ou comentado; o que é privado, ao contrário, é o que 

está escondido da vista, o que é dito ou feito na privacidade ou em segredo, ou entre 

um círculo restrito de pessoas. Neste sentido, a dicotomia público-privado tem a ver 

com publicidade versus privacidade, com visibilidade versus invisibilidade 

(THOMPSON, 2007, p. 313). 

 

Nesse contexto, o desenvolvimento dos novos meios de comunicação de massa, descrito a 

partir da história da imprensa e dos gêneros jornalísticos, aumentou a mediação entre sujeitos, 

encontrou-se no meio de comunicação, no caso o jornal impresso O Liberal, também a dicotomia 

público-privado. 

Ressaltamos que, através da imprensa, as opiniões adquirem uma existência pública. Beltrão 

(1980) afirma que cabe ao jornalista a função de pregoeiro da opinião (própria ou de indivíduos e 

grupos sociais), a fim de que não fique ela restrita “ao mundo privado das vivências de cada um, 

mas ingresse no mundo de todos... fique em disponibilidade... seja em suma, uma instância à qual se 

possa recorrer”, condição de suma importância para a orientação do homem e da sociedade nos 

nossos tempos (BELTRÃO, 1980, p.19). 

 
3.4 – Os quatro editoriais selecionados do jornal O Liberal 

 
 

Destacamos aqui as pesquisas de Beltrão (1980) ao descrever sobre opinião: trata-se da 

função psicológica pela qual o ser humano, informado de ideias, fatos ou situações conflitantes, 

exprime a respeito seu juízo (BELTRÃO, 1980, p. 14). Ele destaca também que a opinião do editor 

é expressa pelos editoriais e pela linha do jornal, identificáveis pelo critério de seleção das 

informações, pelo revelo dado a determinadas matérias, pelos títulos, pelas fotografias e por outras 
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características. 

Desse modo, com intuito de documentar as posições deste estudo, examinamos e 

analisamos quatro editoriais do jornal O Liberal. Eles são apresentados em duas colunas, com um 

olho43, como se diz na linguagem jornalística, a destacar uma ideia. 

 
A realidade em números: 04 de outubro 

 
 

No editorial A realidade em Números, são apresentados os dados divulgados pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) sobre o Pará. Num trecho do editorial que diz “a 

pobreza do povo paraense já se tornou emblemática, para dizer lendária e folclórica, como 

impedimento de crescimento socioeconômico, educacional e cultural contemporâneo”, enfatiza-se 

como a pobreza no Estado se estabeleceu já há muitos anos e não se vê perspectiva de mudança. O 

texto traça um presente sombrio para o Estado. 

De acordo com Melo (2010), o editorial é o texto que expressa a avaliação e a opinião das 

forças que mantêm a instituição jornalística, sinalizando à opinião pública qual a posição do veículo 

diante do fato em evidência. Nesse caso, o jornal apresenta a realidade como forma de denúncia, 

para que sejam tomadas providências dos governos para o que diz O Liberal ser a falta de políticas 

públicas que o povo paraense está submetido há décadas. 

Em outro trecho do mesmo editorial, o jornal afirma que as causas da pobreza crônica 

adveem da administração de órgãos públicos assim descritos: “A pobreza paraense é consequência 

de administrações públicas burocratizadas, destituídas de compromissos éticos com a sociedade, de 

indiferenças sociais acobertadas pela filantropia oficial, pelos que estão fora de uma vida 

produtiva mais qualificada para o mercado de trabalho. Não há mais condições de agradar 

possíveis eleitores das camadas empobrecidas, de louvar a honradez dos pobres, como se a vida 

que levam já não fosse uma indignidade”. 

O jornal considera que os indicadores do IBGE interessam aos cidadãos e aos governantes, 

agindo de acordo com ações eleitorais dos interesses desses governantes. No entanto, o que é 

relevante nesse editorial é a necessidade de ficarmos atentos ao fato de que um conjunto de fatores é 

o que mantém o Pará na condição de miséria e de mazelas, refletidas também em toda a realidade 

amazônica, originadas de um modelo econômico imposto que conduziu o agravamento das 

desigualdades na sociedade, as quais se evidenciam a cada pesquisa divulgada, que no caso deste 

editorial não foram elementos de reflexão. 

 

43 
Trata-se de recurso visual empregado no jornalismo em que se dá destaque a um trecho do texto. 
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Contra o banditismo, a força: 20 de outubro 

 
 

No editorial Contra o banditismo, a força, destaca-se a interdição da ferrovia de Carajás por 

integrantes do MST. O editorial afirma ser essa interdição “um crime, um deboche, um acinte, uma 

afronta, um desafio”. Enfim, classifica como “ato de banditismo”, o que detalharei mais adiante. 

Para os donos do jornal O Liberal, se a força que a lei admite não é usada, predominam atos 

criminosos como, de acordo com o jornal, esse do MST. 

Observamos que, sem ao menos abordar os fatores que levaram o movimento à ocupação, o 

referido editorial mostra um posicionamento claro e evidente do jornal a favor da criminalização do 

movimento social. O texto nos apresenta a estrutura de um texto opinativo como Melo (2010) 

descreve: 

Do título ao desfecho, desencadeia a argumentação valorativa a partir de um tópico 

de arranque que deixa claro ao leitor qual o entendimento dessas forças sobre o que 

trata o editorial. Em seguida, os demais parágrafos contextualizam informações, 

comparam exemplos, rememoram acontecimentos ou situações similares e emitem 

uma orientação que sinaliza o caminho a ser seguido, sob a ótica do(s) 

editorialista(s) (MELO 2010, p.253). 

 
Mas de que força? Questiona o editorial, respondendo que se trata da força que a lei prevê. 

Afirmando que a força da lei quando necessária é pra ser usada. Se a lei não é usada como deve e 

quando deve, o resultado são os excessos criminosos, diz o editorial. 

O jornal descreve que a força necessária para contrapor-se a ações como esta de sem-terra 

que interditam ferrovia de serventia pública é a força coordenada, que se aplica na medida exata 

para afastar situação de anormalidade. E continua seu argumento dizendo que “a força de que aqui 

se trata não admite, por exemplo, a utilização de armas letais. Não admite que se ultrapassem os 

limites necessários para fazer valer a autoridade do Estado”. 

Em outro trecho verificamos comparações das ações de reinvindicações feita pelo povo em 

que diz: “Cada vez mais, confunde-se o espaço público com uma terra de ninguém, daí terem 

virado rotina, em Belém, manifestações em que meia dúzia de irresponsáveis armam barricadas no 

meio de uma rua e prejudicam milhares de pessoas”. 

Acreditamos que, ao assumir seus deveres para com o País, os movimentos sociais também 

marcaram e marcam posições cívicas e cidadãs, lutam pelas garantias de direitos para que possam 

atuar também de forma digna, de poder participar da sociedade democrática. O posicionamento do 

jornal O Liberal é de cobrança de algo que dever fazer parte da vida da maioria dos cidadãos, a 

reivindicação pelos seus direitos. 

O MST demonstra com sua ação que o controle social e político sobre os poderes passou a 
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fazer parte da vida dos trabalhadores. Nos embates políticos, a verdade a ser dita por uns é sempre a 

temível ameaça destrutiva de exposição do segredo de outros. Assim caracterizado pelo jornalista 

Lúcio Flávio Pinto como uma briga entre Davi e Golias quando se refere à Companhia Vale. Esse 

editorial será discutido de maneira mais aprofundada em tópico logo adiante. 

 
Consumidor na hora do presente: 02 de dezembro 

 
 

Consumidor na hora do presente apresenta logo no início há um trecho que aborda: “O mês 

de dezembro não será festejado apenas pelo governo, que comemorava a entrada do Brasil no 

ranking dos países de alto desenvolvimento humano, ao ocupar lugar 70º entre 177 com Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH) de 0,8 – numa escala de zero (0,0) a 1. (...) As empresas também 

festejavam antecipadamente, neste início de mês, as vendas e os lucros, por investirem nas classes 

sociais rotuladas de C e D, segmentos até há pouco tempo desprezados. 

Ressaltamos que esses dados refletem também o crescimento econômico do Brasil, a 

aplicação de programas sociais pelo governo para as famílias de baixa renda, que garantiram um 

maior acesso do povo à aquisição de produtos de bens e consumo duráveis e não-duráveis. 

Confirmados no trecho que diz: “Apostaram e os resultados estão no cotidiano das lojas, das 

feiras, dos shoppings, com o varejo de eletrodomésticos, computadores, DVDs, micro-ondas, 

fogões, telefones e roupas, até chegarem nos carros, que podem ser adquiridos sem entrada em até 

99 meses.” 

Com o aumento do poder aquisitivo dos trabalhadores, por conta das modificações nos 

salários dos trabalhadores, além do cenário de estabilidade da moeda e de créditos facilitados, esses 

fatores proporcionaram um cenário favorável de consumo. O consumidor na hora de comprar, como 

diz o texto, na hora do presente, tem condições de adquirir produtos que antes eram acessíveis 

somente para quem tinha condições financeiras maiores. Uma demonstração da divisão de classes, a 

partir de um determinado momento da economia. Das condições materiais da vida social descrito no 

trecho:“(...) compõe um cenário que permite condições financeiras de acesso das classes C e D à 

sociedade de consumo. O brasileiro de dois salários mínimos consegue comprar objetos que antes 

eram privilégios da classe média ou mais alta”. 

Isso tem haver com o que Thompson (2007) descreve em teoria geral da reprodução social 

organizada pelo estado e legitimada pela ideologia, alguns mecanismos que garantem a reprodução 

das relações sociais existentes a partir da reprodução dos valores e crenças socialmente partilhados, 

pois constituem os elementos da ideologia dominante, que, por estar difundida na sociedade, 

garante a adesão das pessoas à ordem social. A reprodução e difusão da ideologia dominante é uma 



76 
 

 

das tarefas do Estado, ou das agências particulares e dos oficiais do Estado. Ele age de acordo com 

os interesses de longo prazo da classe ou das classes dominantes (THOMPSON, 2007, p.118). 

Toda essa teoria geral da reprodução social enfatiza a importância dos valores e crenças 

socialmente partilhados, como são difundidos, pelas agências e pelos oficiais do Estado, com o fim 

de ajudar a manter a ordem social nas sociedades baseadas em divisão de classes. Assim, podemos 

incluir também ao que Thompson (2007) explica detalhadamente com a: 

Afirmativa de que a reprodução social exige tanto a reprodução das condições 

materiais da vida social como a reprodução dos valores e crenças socialmente 

compartilhados. Ela exige a reprodução das condições materiais da vida social, no 

sentido que os meios de reprodução (instrumentos, máquinas, fábricas, etc.) e os 

meios de subsistência para os que as produzem (habitação, vestuário, alimentação, 

etc.) devem ser continuamente supridos e renovados como um aspecto permanente 

da vida social. [...] A reprodução social requer não apenas a reprodução dos valores e 

crenças socialmente compartilhados – isto é, ela exige a provisão contínua e a 

renovação das formas simbólicas que são até certo ponto, socialmente partilhadas e 

servem, até certo ponto, para moldar as ações e atitudes dos indivíduos 

(THOMPSON, 2007, p. 118). 

 

O jornal destaca a mudança de estilo de vida dos assalariados, o que ocorre devido ao 

aumento dos bens de consumo através de créditos, cartões, mercadorias a preços mais acessíveis. 

Definidos dessa forma no trecho: “Mas se o governo, as empresas, os bancos, as indústrias e 

multinacionais esperam um mês de dezembro com festas natalinas proporcionando bons lucros, os 

novos consumidores, por conta desses lucros, vivem a hora do presente”. 

O editorial diz que muitos economistas avaliavam com cautela e temiam o futuro desses 

novos consumidores envolvidos em práticas de mercado, de taxas de lucro, transformar os sonhos 

em pesadelos. Também podemos observar que infelizmente os avanços econômicos não refletem 

uma mudança estrutural da sociedade. 

O editorial fazia referências a dezembro, que “se inicia entre sonhos do consumismo 

capazes de fomentar alegrias embaladas pelas imagens da mídia e embrulhadas para presentes, 

ainda que passageiros e fugazes”. Mais uma vez, o jornal O Liberal fala da importância do 

consumo e seus reflexos na sociedade paraense. Demonstrando também um interesse de garantir 

uma divulgação do consumo e seu atual estágio, sem deixar de cumprir o papel de informador. 

Observamos a partir das análises de Beltrão (1980) que a conveniência e oportunidade são 

também consideradas na seleção da informação, em uma supressão pode ser motivada pelo interesse 

da empresa: 

Sendo uma sociedade comercial e uma indústria e, portanto, dependendo de grupos sejam– 

econômicos, políticos, profissionais ou do próprio Estado – o jornal sofre, não raro, pressões 

para suprimir informações ou opinar favoravelmente a tal assunto, sob pena de a empresa ser 

vítima de sanções. Essa pressão não é sempre taxativamente expressa, mas as direções do 

periódico estão sempre presentes os assuntos-tabus, que envolvem os interesses econômicos. 

O que vale como salvaguardar da liberdade, nestes casos, é a multiplicidade de interesses da 
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comunidade, que dão ao jornal uma margem de defesa em regra suficiente para repelir tais 

pressões (BELTRÃO, 1980, p. 40). 

 
Cabe-nos também questionar se há motivo de comemoração pelas taxas de desenvolvimento 

humano de um país de dimensões continentais e uma potência econômica capaz de garantir um 

elevado nível de desenvolvimento humano superior ao existente, além de outros fatores. Afinal, a 

maioria da população não tem o direito de consumir e ter acesso, por exemplo, à saúde, à educação 

à cultura e à moradia. Milhões de brasileiros não fazem parte das prioridades dos recursos 

financeiros do País e não têm o direito de almejar uma vida digna e melhor. 

 
 

Vandalismo em Tucuruí: 11 de dezembro 

 

 
No editorial Vandalismo em Tucuruí, o jornal apresenta o ato dos militantes do Movimento 

dos Atingidos por Barragens (MAB) em Tucuruí, sudeste do Pará, como um ato de vandalismo, 

afirmando que esses atos não têm sido tratados com a reprimenda que a lei autoriza. O jornal O 

Liberal enfatiza a declaração do militante do MAB e julga: “Mas o líder do não vai sobrar pedra 

sobre pedra não vai preso porque o ambiente no país, de Norte a Sul, de Leste a Oeste é de 

absoluta, total, irrestrita, escancarada e escandalosa inobservância de preceitos mínimos de 

autoridade em relação a integrantes de grupos como este que age em Tucuruí”. 

O fato de terem entrado na sala de controle da usina hidroelétrica de Tucuruí é visto como 

uma afronta ao bom senso e representa uma agressão a toda coletividade, saindo de cidadãos para 

caracterização de vândalos que praticam transgressões perigosas que exigem a pronta, imediata, 

enérgica intervenção do Poder Público. 

O jornal continua sua afirmação ao declarar e indagar a condição de reivindicação dos 

atingidos por barragens no trecho: “Quando saem de condição de agredidos em seus direitos para 

agressores dos direitos de toda coletividade, os manifestantes expõem-se à reprimenda do Estado, 

que necessariamente deve sair da inércia para apresentar-se como guardião dos interesses de toda 

a comunidade. Se não estivessem fazendo o que têm feito nos últimos dias em Tucuruí, os 

manifestantes já teriam conquistado, há bastante tempo, o apoio de toda a sociedade para suas 

reivindicações. Como perderam o bom senso, sujeitam-se às penas da lei. Mas quem acredita que 

venham a ser punidos?”. 

Verificamos que ao ser questionador do Estado, o jornal O Liberal demonstra o que afirma 

Thompson (2007, p.128): 
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Hoje, as atividades dos estados e governos, de suas organizações e funcionários, têm 

lugar dentro de uma arena que é, até certo ponto, constituídas pelas instituições e 

mecanismos da comunicação de massa. Os meios de comunicação de massa não são 

simplesmente, um entre muitos mecanismos para a inoculcação da ideologia 

dominante; ao contrário, esses meios são parcialmente constitutivos do próprio 

fórum em que as atividades políticas acontecem nas sociedades modernas, o fórum 

dentro do qual e, até certo ponto, com respeito ao qual os indivíduos agem e reagem 

ao exercer o poder e ao responder ao exercício de poder de outros. 

 
 

Estamos de acordo com Ferreira & Vizer (2007) quando diz que os meios de comunicação  

se transformaram no espaço privilegiado de mediações públicas, foram se transformando em um 

campo de poder simbólico subordinado a uma dimensão “política” e “econômica”, em um campo 

capaz de definir para todo o público o que deveria ser considerado importante, a “verdade e a 

objetividade”, a visibilidade e a noticiabilidade dos fatos sociais (Ferreira & Vizer, 2007, p. 27). 

Segundo Guareschi (2004), de modo geral, quando alguém, ou algum grupo, se dá conta de 

que está sendo explorado, ele não permanece de braços cruzados, mas começa a se organizar e 

trabalhar para tentar modificar a realidade e sair dessa situação de exploração ou dominação. O 

crescer em consciência, que nos faz livres e responsáveis. As estratégias ideológicas são uma 

poderosa arma na escravização de nossa consciência, impossibilitando que vejamos a luz e 

caminhemos para a libertação (GUARESCHI, 2004, p. 74-81). 

Assim, muitos pesquisadores afirmam que no mundo atual ter informação está associado a 

deter conhecimento, com poder. No meio comunicacional, principalmente, poder de fogo da mídia é 

o poder de conseguir e dar a informação em primeiro lugar, da forma mais mobilizadora e 

contundente possível. 

 
3.5 – O editorial Contra o banditismo, a força de 20 de outubro de 2007 

 
 

Retornamos ao editorial Contra o banditismo, a força, de 20 de outubro de 2007, pois 

consideramos o editorial do O Liberal o motivador deste trabalho e por ser um espaço de opinião 

influente na sociedade. 

Para o jornalista Beltrão (1980), o editorial apresenta outra dimensão, além do tempo e do 

espaço que limitam a notícia: a dimensão da profundidade. Assim, tanto pode nascer da notícia 

como pode a ela transcender, adiantar-se sobre ela, valendo-se de dados subjetivos e retirando de 

um fato, mediante a análise de suas causas e consequências, inferências e conclusões que 

apresentam como um roteiro à comunidade (BELTRÃO, 1980, p. 52). 

Nos jornais da grande mídia, dos grandes grupos de comunicação, como o grupo Liberal, de 

um modo geral, há um discurso definido, como bem apresentou uma recente pesquisa realizada pelo 
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coletivo Intervozes44 (2011) sobre a cobertura da midiática em relação ao MST: 

As bandeiras de luta do MST, em geral, não são mencionadas; quando isso acontece, 

normalmente são menosprezadas, em afirmações de que a Reforma Agrária já teria 

sido feita e que o MST não teria mais o que reivindicar. Tacham ainda o Movimento 

de ter se “afastado do seu objetivo original”, a distribuição de terras, e ter se 

transformado num movimento “político”, como se tratassem de conceitos 

contraditórios (Intervozes, 2011, p.57). 

 

No trecho que diz: “É desafio aos poderes públicos – quantos poderes públicos haja para 

coibir atos de banditismo como se registra na área onde se deu a interdição, no município de 

Parauapebas”,é importante frisar que, para Martins (1979), a comunicação e a forma de 

manipulação dos meios de comunicação são simultaneamente produtos estruturais e conjunturais. 

Ou seja, estruturais no fato de que a ideologia é historicamente determinada, assim como 

propriedade privada dos meios de comunicação; e, conjunturais, porquanto o uso que se faz dos 

meios de comunicação é taticamente determinado pelo grau de desenvolvimento das lutas de classe 

e, portanto, dos níveis de acirramento das contradições econômicas, políticas e ideológicas num 

contexto historicamente dado (MARTINS, 1979, p. 10). 

Neste outro trecho do editorial diz: “Por que, então, em situações como essa de 

Parauapebas e tantas outras – protagonizadas sobretudo por bandidos que se escondem atrás do 

anonimato em suas agressões à ordem pública –, não é utilizada a força? Isso ocorre porque, cada 

vez mais, vai-se perdendo o senso de autoridade.” O discursso aqui se apresenta como Moraes 

(2009) relata os meios de comunicação elaboram e divulgam equivalentes simbólicos de uma 

formação social já constituída e possuidora de significado relativamente autônomo. Para ele, na 

essência, o discurso midiático se propõe fixar a interpretação dos fatos por intermédio de signos 

fixos e constantes que tentam proteger de contradições aquilo que está dado e apareça como 

representação do real e verdade. 

É o que observamos a seguir: “Atos de banditismo como os do sem-terra dão a impressão de 

que a autoridade – onde quer que esteja, na instância decisória em que estiver- tem vergonha de 

exercer sua autoridade. Isso não pode ocorrer. Autoridade é para ser exercida- dentro da lei, nos 

limites rigorosamente necessários para que não estimulem atos audaciosos como os 

protagonizados pelo MST.” Tal discurso interfere prepoderantemente na cartografia do mundo 

coletivo, propondo um conjunto de linhas argumentativas sobre a realidade, aceitas ou consideradas 

 
44 

O Intervozes – Coletivo Brasil de Comunicação Social é uma organização que trabalha pela efetivação do direito 

humano à comunicação no Brasil. O coletivo é formado por ativistas e profissionais com formação e atuação nas áreas 

de comunicação social, direito, arquitetura, artes e outras, distribuídos em 15 estados brasileiros e no Distrito Federal. 

Documento: Vozes Silenciadas - A cobertura da mídia sobre o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra durante 

a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. São Paulo, 2011. Disponível no site: http://intervozes.org.br/publicacoes/. 

Acesso outubro de 2013. 

http://intervozes.org.br/publicacoes/
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por amplos setores da sociedade (MORAES, 2009, p.02). 

“Interditar uma ferrovia e ignorar acintosamente decisões judiciais é tipico de ambientes 

onde predomina a certeza de que movimentos sociais, apenas por serem movimentos sociais, podem 

fazer qualquer coisa. Não podem. É claro que não.” É importante frisar que, para o MST, a luta 

pela reforma agrária hoje é uma luta dos trabalhadores. 

Na parte que retrata que:“Movimentos sociais, sejam quais forem, têm contas a prestar à 

civilidade, têm deveres a abservar em relação à convivência em sociedade, têm obrigações a 

cumprir quanto ao respeito ao patrimônio público e privado. Movimentos sociais só encontram 

legitimidade se conformarem suas ações a padrões que não desandem para aquela zona em que o 

direito de um termina onde começa o de outro.” 

Mesmo não sendo de interesse do jornal em divulgar, mas podemos observar que naquele 

ano, através de uma carta45 contendo onze pontos, entregue ao governo do Pará em janeiro de 2007, 

os movimentos sociais ligados a Vía Campesina Pará46 requiria um posionamento do Governo do 

Estado sobre as questões que afetavam diretamente o campesinato paraense, dentre elas: o 

rompimento do modelo de desenvolvimento implementado no campo, uma política estadual de 

reforma agrária, a reestruturação e descentralização do instituto de terras, denúncias sobre a atuação 

da CVRD no Pará e sua re-estatização, uma adequação à realidade do campesinato dos principais 

programas do governo (Pará Rural e Macro-zoneamento), programa efetivo no combate ao 

analfabetismo no campo, a ampliação e instrumentalização da universidade estadual para estabelecr 

parcerias com as organizações camponesas, a descentralização das decisões da Eletronorte47, 

rediscurssão da taxa de energia diferenciada para área rural e etc. A ocupação dos trilhos foi também 

uma cobrança das medidas requiridas pelo movimento no inicio daquele ano. 

“Mas quando se trata de movimentos sociais, considera-se que tenham vida jurídica 

perfeita, que existam de direito no mundo. Não é o caso deste MST, que existe apenas de fato.  

Como não tem personalidade jurídica, não pode ser demandado em juízo. Seus dirigentes e 

integrantes é que respondem por atos criminosos como este perpetrado contra a Ferrovia de 

 

45 
Carta da Via Campesina ao Governo do Estado do Pará, Belém 06 de janeiro de 2007. 

46 
A Via Campesina é um espaço de articulação e mobilização de movimentos sociais camponeses e entidades de apoio  

a luta dos trabalhadores/as que vivem no campo. É um espaço de articulação internacional, latino-americano, nacional e 

regional. Assume perfis diferenciados, conforme o espaço de atuação e a diversidade das realidades locais dos 

movimentos que a compõem. No Pará e na Amazônia ela agrega em 2007 os seguintes movimentos: MST (Movimento 

dos Trabalhadores Rurais Sem Terra), MPA (Movimento dos Pequenos Agricultores), MAB (Movimento dos Atingindos 

por Barragens), MMC(Movimento de Mulheres Camponesas), PJR(Pastoral da Juventude Rural), Associações e 

comunidades indígenas, quilombolas, pescadores artesanais e ribeirinhas, CPT(Comissão Pastoral da Terra), Cáritas, 

CRB (Conferência dos Religiosos do Brasil), CPP(Conselho Pastoral dos Pescadores) e CIMI (Conselho Indigenista 

Missionário). 
47 

Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A, conhecida como Eletronorte é uma empresa do setor elétrico do Brasil. 

Segundo a concessionária, ela possui quatro hidrelétricas e Tucuruí, no Pará, é a maior. 
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Carajás.” Este trecho vai de encontro ao entendimento do que seja movimento social, pois o 

surgimento do MST tem explicações e causas econômicas, sociais e políticas. Os fatores 

econômicos que determinaram o surgimento da luta pela terra devido ao avanço do capitalismo na 

agricultura brasileira. Seus objetivos de conquista da terra, reforma agrária e transformação da 

sociedade só podem ser alcançados ao longo prazo. Apesar das dificuldades, o MST foi uma das 

forças sociais dos trabalhadores que mais cresceu nos últimos anos. Sobretudo, o MST avançou na 

questão do entendimento político e ideológico do que representa a luta pela terra, na compreensão 

de organização. 

No trecho:“Mas a realidade demonstra à farta que tal responsabilização tem sido frustada 

pela esperteza de todos os sem-terra, que sempre se safam- livres, leves e soltos- em todas as 

exibições criminosas que protagonizam frequentemente, em qualquer ponto do País.” Devemos 

levar em consideração as resistências dos camponeses se faz também através das suas lutas, isto 

contribui para as possibilidades e condicionantes do desenvolvimento do campesinato no Brasil. 

Martins (2005) assevera que o campesinato é visto como uma importante forma de organização 

social para o desenvolvimento humano em diferentes escalas geográficas. A produção familiar 

provoca impactos socioterritoriais contribuindo para o desenvolvimento regional e contribuindo 

com a melhoria da qualidade de vida (MARTINS, 2005, p.24). 

“Diante da falta clamorosa do exercício da autoridade, diante da sistemática recusa em 

usar a força legítima e legal, predomina a força bruta da impunidade, da afronta, do deboche e do 

crime. Isso não convém nem ao País, nem`a democracia, nem ao Estado de Direito. Só convém a 

criminosos sempre impunes.” Para analisar este último trecho do editorial de O Liberal, retomamos 

o conceito de ideologia como relação de dominação, a utilização do meio de comunicação como 

instrumento de domínio, de interesses. Vê-se, nesse trecho, a intenção explícita de criminalizar o 

movimento e suas ações decorrentes do enfrentamento com o capital e o Estado. Desta forma, a 

ideologia e a relação com os meios de comunicação torna-se a mediação, a mobilização para a 

manutenção de relações de dominação. 

Assim, Thompson (2007) defende que a mobilização de sentido em favor das relações de 

dominação como um fenômeno social digno de investigação sistemática. Para o pesquisador, o 

sentido é mobilizado a serviço dos indivíduos e grupos dominantes. As maneiras como o sentido é 

construído e transmitido em formas simbólicasserve, em circustância particulares, para estabelecer e 

sustentar relações sociais estruturadas alguns indivíduos e grupos (THOMPSON, 2007, p.96). 

Destacamos que, de acordo com os dados do Idesp em 2007, o Pará contribuiu na balança 

comercial US$ 7,2 bilhões, o segundo melhor do país. Afirmando, de acordo com Lúcio Flávio 
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Pinto48, a sua “forte vocação exportadora”. 85% das exportações foi à base de commodities 

minerais. Quase 60% das exportações de minérios se devem a uma única das várias substâncias nas 

quais o Pará se tem especializado, o minério de ferro de Carajás. 

Por fim, todo o processo de expansão capitalista nesta região gerou, simultaneamente, uma 

resistência camponesa que garantiu a conquista de centenas de projetos de assentamentos com 

milhares de famílias assentadas. O projeto de desenvolvimento que predominou nos últimos 30  

anos na região tem prolongado a instabilidade social e ambiental que o caracterizou e bloqueou o 

desenvolvimento local, posto que as atividades minero-siderúrgica e madeireira são atividades de 

exportação, que pouco internalizam resultados econômicos, empregos locais e qualidade de vida 

como denunciam os movimentos sociais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

48 
Pará atrasado- Artigo publicado Por Lúcio Flávio Pinto no Jornal Pessoal, dezembro de 2007. 



83 
 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

Neste trabalho, procuramos refletir sobre as relações entre o jornal O Liberal e o MST, e a 

ocupação dos trilhos da Companhia Vale, feitas por trabalhadores sem terra. O foco principal foi a 

análise de um conjunto de quatro editoriais do jornal, mas sem esquecer-se de contextualizar o 

noticiário e a própria política editorial de O Liberal. 

Amazônia e toda a sua riqueza, a questão agrária, os conflitos sociais e históricos existentes 

na região e a implantação dos grandes projetos para o desenvolvimento, especialmente no Estado do 

Pará,onde a mineração é um dos principais produtos de exportação, e a Vale como empresa de 

exploração são temas tratados como plano de fundo. Na pesquisa, buscamos entender as relações de 

poder e o uso da ideologia através dos meios de comunicação contra os movimentos sociais, no  

caso o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Todos esses elementos são desafiadores 

para uma análise científica. 

Utilizamos o estudo crítico da mídia de John B. Thompson, principalmente em termos dos 

discursos midiáticos, para poder observar através dos editoriais do jornal O Liberal as questões 

sociais, com destaque para o editorial de 20 novembro de 2007 no tratamento sobre a ocupação dos 

trilhos da Companhia Vale feita pelo MST no Pará. 

Acreditamos que se faz necessário compreender os movimentos sociais, o aperfeiçoamento 

na análise e na reflexão da forma de dominação cruzada entre domínio da terra, monopólio dos 

meios de comunicação e poder político e econômico nas regiões do Brasil. Os meios de 

comunicação, como um jornal impresso, são um meio importante na sociedade. 

Podemos compreender que o estágio atual da luta de classes no campo se dá entre, de um 

lado os latifundiários atrasados mais os fazendeiros capitalistas modernos, os bancos e as empresas 

transnacionais, os grandes meios de comunicação e todos eles, contra os interesses dos camponeses, 

dos trabalhadores rurais, assalariados e comunidades tradicionais. 

Uma das leituras que o movimento social faz é que do ponto de vista do investimento, os 

capitalistas estão buscando cada vez mais recursos no Estado. E se preparando com investimento 

que pode lhes ajudar a sair da crise e entrar num novo ciclo de crescimento futuro, em posições 

vantajosas. Para isso estão investindo agora, em terras, em controle da energia (etanol e 

hidroelétrica), água, celulose, com monocultivo de grandes extensões de eucalipto. Controle do 

território da Amazônia e com ela controlar sua riqueza mineral e a biodiversidade. Além de seguir 

ampliando o controle das sementes através da liberação comercial de sementes transgênicas (MST, 

2009, p.19). 
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Outro aspecto neste trabalho é que o ano de 2007 foi para o MST um marco histórico por ter 

realizado seu V Congresso Nacional que significou a afirmação da linha política de enfrentamento 

as grandes empresas que atuam no campo e por ter enfrentado diretamente a Companhia Vale, logo 

após a empresa ter completado 10 anos de privatização. É importante frisar que, para o MST, a luta 

pela reforma agrária hoje é uma luta dos trabalhadores como parte da luta mais geral pela 

transformação da sociedade, ela somente avançará com amplas mobilizações dos trabalhadores.  

Que se consiga romper com interesses corporativos e localizados, transformando-se numa luta de 

classe. Combinando a principal forma de luta que são as ocupações de terra com todas as formas de 

mobilizações e pressões possíveis, como a ação de ocupação dos trilhos da Companhia Vale em 

2007. 

Nesse sentido, partimos do contexto sócio-histórico na Amazônia, observando como o 

Estado do Pará sofreu com as transformações que ocorreram no período dos governos militares. As 

consequências danosas para a população e as alterações ocorridas com a chegada dos grandes 

projetos na região e a trajetória da Companhia Vale, a principal empresa de exportação dos minérios 

que, mesmo passados 30 anos do programa de exploração de minério no Pará, de acordo com um 

topógrafo aposentado do Exército de Marabá, Humberto Martins Fonseca, em recente matéria de 

denúncia ao jornal Brasil de Fato49, sobre a Vale lamenta: “Hoje vemos no que deu, na verdade não 

estávamos protegendo as riquezas de ninguém, somente de nós mesmos, porque estamos entregando 

tudo e ficando sem nada”. 

Infelizmente o Pará, no campo, segundo dados da Comissão Pastoral da Terra, ainda 

continua concentrando mais de 40% dos assassinatos no País, a maioria em função de conflitos 

socioambientais que custaram as vidas de sem-terras, assentados, sindicalistas, agentes de pastoral e 

lideranças de movimentos sociais. Diante dessa realidade, acreditamos que pesquisar esses atores 

significativos historicamente: A Companhia Vale, O MST e o jornal O Liberal nos ajuda a 

compreender novas formas de ação na vida social do povo paraense, amazônida e principalmente 

para os camponeses e camponesas que constroem no seu dia a dia, através do trabalho e das lutas, 

uma sociedade mais justa e soberana. 

Em relação aos editoriais, podemos considerar que no jornal O Liberal, como um dos meios 

de comunicação de massa que têm influência maior ou menor em comparação a outros meios como 

a televisão, o rádio ou cinema, sendo um espaço importante do meio de comunicação da/para a 

sociedade e como diz Bahia (1990), mas é entre todos o de mais consistência. 

 

49 
Reportagem do jornal Brasil de Fato: Vale, o maior saque de minério do mundo de 21/10/2013. Disponível em: 

http://www.brasildefato.com.br/node/26400. Acesso outubro de 2013. 

http://www.brasildefato.com.br/node/26400
http://www.brasildefato.com.br/node/26400
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No editorial A realidade em números: 04 de outubro observamos os dados alarmantes 

divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) sobre a pobreza no Pará, 

mostra que a proposta de desenvolvimento que sempre se colocou pelo governo federal, não proveu 

a igualdade nesta região mais rica em biodiversidade do mundo. Ainda se prevalece a exclusão 

social. Em contraste com o editorial Consumidor na hora do presente: 02 de dezembro que relata o 

consumo, garantindo sua divulgação, sem deixar de cumprir o seu papel de informador. Novamente 

Bahia (1990) nos alerta que a imprensa assume uma função visual e tátil de comunicação, mais 

quente que os demais meios. A profundidade em assuntos e ideias que qualifica a ação dos meios 

deriva de substancial contribuição da imprensa (BAHIA, 1990, p.67). 

No editorial Vandalismo em Tucuruí: 11 de dezembro apresenta uma ação de um movimento 

social, neste fato, os atingidos por barragens ao entrarem na sala de controle da usina hidroelétrica 

de Tucuruí, o editorial trata como uma afronta ao bom senso e representa uma agressão a toda 

coletividade. Exigindo uma enérgica intervenção do Poder Público. 

Levamos em consideração aos fatores que ocasionou a situação dos atingidos, quando nos 

referimos às questões sociais atribuímos às opções políticas de investimentos adotadas pelo Estado 

brasileiro com investimentos em megaprojetos de infraestrutura para exploração de recursos 

naturais, dos quais incluem as obras das eclusas de Tucuruí, como fomento das desigualdades 

sociais e violências. Os conflitos advêm do modelo de desenvolvimento que privilegia o grande 

capital e as grandes obras. 

Por fim, o editorial Contra o banditismo, a força: 20 de outubro observamos que, sem ao 

menos abordar os fatores que levaram o movimento à ocupação, o referido editorial mostra um 

posicionamento claro e evidente do jornal a favor da criminalização do movimento social, indo de 

encontro ao entendimento do que seja movimento social, pois como já referimos, o surgimento do 

MST tem explicações e causas econômicas, sociais e políticas. 

Contrariando o que destacamos nas palavras de Bahia (1990) de que jornalistas não são 

autoridades. Jornais e veículos, quaisquer que sejam seu caráter, posição e tecnologia, o que 

procuram é separar matérias e juízos sobre significação das notícias de preceitos que afetem a sua 

credibilidade ou aceitação pública (BAHIA, 1990, p.67). 

Outro elemento, sobre os editoriais, segundo Bahia (1990): 
 

é que o editorial, no entanto, é tão inútil para um veículo que se especializa na 

exploração sensacionalista das notícias como para um outro que atrela a sua opinião 

a montante ou vazante da maré do poder, descaracterizando o seu desempenho com 

a ausência de qualquer crítica, com submissão e o aplauso fácil. [...] Um leitor pode 

se interessar por uma opinião como pode se interessar por uma notícia. Depende da 

opinião e da notícia. Em geral há mais notícias fortes do que editoriais fortes, 
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mesmo porque as consistências variam de número e grau. Mas nem todas as notícias 

são consumidas só por serem notícias e isto se dá também com os editoriais 

(BAHIA, 1990, p. 102). 

 

Os fatores econômicos que determinaram o surgimento da luta pela terra devido ao avanço 

do capitalismo na agricultura brasileira e retornando ao conceito de ideologia, ajuda-nos a 

compreensão da relação de dominação, utilização do meio de comunicação como instrumento de 

domínio, de interesses e criminalizar os movimentos e suas ações decorrentes do enfrentamento 

com o capital e o Estado. 

Por fim, a luta contra o modelo de exploração mineral, sob os trilhos da Companhia Vale, se 

converteu em uma verdadeira luta contra a desigualdade social, a criminalização dos movimentos 

sociais. A relação dos meios de comunicação como mediação, mobilização para a manutenção de 

dominação tem enfrentamento com a resistência aos que exploram as riquezas do Pará. 
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ANEXOS 

 
 

O Exército espera o MST (anexo 1); 
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O MST cumpre ameaça e interdita ferrovia (anexo 2); 
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Governo não cumpre ordem para a retirada dos sem terra (anexo 3); 
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Vale entra com ação de perdas contra o MST (anexo 4); 
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MST rompe negociações no Estado (anexo 5); 
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MST rebloqueia a ferrovia de Carajás (anexo 6); 
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Agnelli promete criar 6 mil empregos (anexo 7); 
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CVRD passa a se chamar apenas Vale e quer ser a 1ª do mundo (anexo 8); 
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Governo e Vale contra o desmatamento, com parcerias e investimentos na área de tecnologia 

(anexo 9); 
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Editorial A realidade em números: 04 de outubro (anexo 10); 
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Editorial Contra o banditismo, a força: 20 de outubro (anexo 11); 
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Editorial Consumidor na hora do presente: 02 de dezembro (anexo 12); 
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Editorial Vandalismo em Tucuruí: 11 de dezembro (anexo 13); 
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PAUTA À COMPANHIA VALE DO RIO DOCE (CVRD) DA JORNADA DE LUTA PELA 

REFORMA AGRÁRIA E EM DEFESA DOS RECURSOS NATURAIS DO POVO 

BRASILEIRO 

 
À Direção Da Companhia Vale do Rio Doce – CVRD 

 

Não é novidade as notícias que saem na imprensa em nível nacional e internacional sobre a 

lucratividade e a influência política e econômica da Companhia Vale do Rio Doce na região, no 

Brasil e no mundo, quando a província mineral de Carajás completa 40 anos (1967-2007), e a mina 

de Carajás atinge o recorde de 1 bilhão de toneladas ao mesmo tempo que a empresa é líder mundial 

no mercado de minério e ferro. 

Também não é novidade os bilhões que a empresa lucrou, principalmente em 2007, ano que 

marca o 10º aniversário de sua privatização pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso, ano 

que inicia uma campanha popular para a sua reestatização como empresa estratégica para a 

soberania nacional. 

Não é novidade que a “CVRD seja a maior companhia de mineração diversificada das 

Américas, líder mundial do mercado de ferro e pelotas, segunda maior produtora global de 

manganês e ferroligas, além de maior prestadora de serviços de logística do Brasil. E que está 

presente em 13 Estados e em mais de 20 países nos continentes”. 

Não é novidade que a “CVRD vá investir US$ 20 bilhões nos próximos cinco anos, sendo, 

que em 2008 investirá US$ 4,2 bilhões no Pará. Investir no níquel nos projetos Onça Puma e 

Vermelho, no cobre do Salobo e 118; no ferro, com o projeto Serra Leste e aumento da Serra Norte  

e Serra Sul; e no alumínio, na mina de Paragominas e uma refinaria em Barcarena”. Não é novidade 

que a “CVRD esteja participando com 30% dos investimentos na construção da hidrelétrica de 

Estreito no Maranhão e que construirá uma usina termelétrica em Barcarena. Que vão passar de 

32.600 empregos em 2007 para 68.000, em 2012″. 

Não é novidade a marca histórica de 1 bilhão de toneladas, suas ações sócio-ambientais, os 

nove (09) projetos que a Fundação Vale desenvolve em municípios que a companhia atua no Pará. 

Que os trens transportam minério da mina no município de Parauapebas no Pará até São Luis no 

Maranhão, numa distância de 892 quilômetros de estrada de ferro. Que o complexo Carajás tem 

capacidade para exportar 100 milhões de toneladas ano. Que o os investimentos da companhia 

dobrarão para o próximo período. 

Sabemos de tudo isso e nos causa espanto que por trás desses números, cifras bilionárias e 

um alto padrão de desenvolvimento tecnológico nos seus empreendimentos, é medíocre a 

responsabilidade social da empresa em relação ao Estado do Pará e a população local do Sul e 

Sudeste, onde estão montados e previstos os maiores investimentos da Empresa. 

Destacam-se numa lista de contradições desse modelo de produzir riquezas; os crimes 

ambientais da qual a empresa é citada, os processos trabalhistas, os salários mais defasados do 

Brasil, a ingerência nas comunidades Indígenas e Quilombolas e camponeses sem terra, a falta de 

parcerias mais profundas em infra-estrutura social, uma vez que a empresa é a principal beneficiária 

da Lei Kandir que lhe isenta de pagar um único centavo pela exportação de ferro, ao mesmo tempo 

em que repassa aos municípios mineradores a CFEM – Contribuição financeira pela exploração 

mineral – mais baixa do mundo (2%), comparado as outras mineradoras a nível internacional, que 

chegam até 7,5% de toda a riqueza produzida. 

Que compromissos têm a CVRD com o desenvolvimento social e econômico da região com 
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comportamento dessa natureza, de não se achar responsável pelas contradições sociais hoje tão 

prementes em todos os níveis da vida social? 

A pauta que agora apresentamos para negociação com a direção da Companhia não é 

imaginária, inventada em laboratório, ela é síntese das contradições criadas pela natureza dos 

investimentos e a forma de gestão da empresa em relação aos recursos naturais, a geração de 

riquezas e a política de investimentos sociais que afetam os Trabalhadores do Campo e da Cidade. 

1. Que a Companhia Vale do Rio Doce, como empresa que monopoliza a extração de ferro e 

outros minerais do subsolo do Estado do Pará, aumente o repasse da “Contribuição financeira pela 

exploração mineral” de 2% para 6% como forma de compensar os municípios mineradores e o 

Estado, que recebem os impactos da migração, do desemprego e etc na sua infra-estrutura social. 

2. Que a Companhia Vale do  Rio  Doce  corte  o  repasse  de  ferro  às  Empresas  de  

Ferro Gusa, instaladas no Pará e no Maranhão que não cumpram responsabilidade ambiental e 

social. 

3. Que a CVRD, os governos Federal e Estadual e municípios mineradores onde a 

companhia atua sejam responsáveis por um programa social de caráter emergencial nas áreas: 

a) Construção de moradias populares em especial nos municípios impactados pela 

migração provocado pelos investimentos da CVRD como assegura seu próprio diagnostico; 

b) Construção de Unidades de Saúde, em proporção às demandas provocadas em 

buscas desses serviços e dos critérios de sua universalização; 

c) Construção do hospital regional de Parauapebas e Tucuruí, devidamente equipados 

com profissionais e tecnologia médica apropriada para alta e baixa complexidade; 

d) Implementação de um amplo programa de educação para a erradicação do 

analfabetismo e garantia de acesso a universidade pública, gratuita e de qualidade; 

e) Instalação de unidades produtivas e programas que garantam a geração de mais 

empregos, renda e diversificação da economia no campo e na cidade; 

f) Implementação de um amplo programa de Segurança Social que oriente desde 

projetos sociais preventivos, até a repressão organizada contra todos que atente a vida dos 

indivíduos e a coletividade; 

g) Construção de uma Escola Técnica Profissionalizante que as atenda as diversas 

áreas: Agricultura (agroflorestal), Indústria e Comércio, como condição de inserção 

produtiva de milhares de homens e mulheres num novo modelo de desenvolvimento. 

4. Que o Distrito Florestal de Carajás colocado em pauta por força da Companhia aos 

governos Federal e Estadual para ser implementado nessa região (baseado no plantio de eucalipto 

para carvão vegetal e uso da floresta natural) seja substituído pelo Distrito Agroflorestal Sustentável 

(que significa reflorestar com árvores nativas da região e garantia da biodiversidade); 

5. Que os garimpeiros tenham autonomia sobre o território de Serra Pelada, que seja cessada 

a ingerência da CVRD sobre a forma de cooptação e repressão das organizações dos garimpeiros; 

6. Que seja criado um Conselho Deliberativo com representantes da CVRD, do Estado e da 

sociedade civil para discutir e deliberar sobre os projetos de mineração e de uso de recursos 

ambientais da região. Que acompanhe e decida o programa de investimentos dos recursos 

destinados pela CVRD aos municípios, com apresentação de projetos de acordo com os interresses 

locais; 

7. Implementação de um pólo industrial na região de Carajás para verticalização da 

produção que agregue valor industrial aos recursos naturais extraídos na região, na transformação 
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de produtos manufaturados de interesse da sociedade, com a produção de utensílios 

eletrodomésticos, peças industrias, espécie de Zona Especial de Produção orientada por um novo 

modelo de produção; 

8. Que a Companhia Vale do Rio Doce repasse sistematicamente os recursos dos acordos 

estabelecidos entre ela e as Comunidades indígenas impactadas pelo grande projeto Carajás; 

9. Que a Companhia Vale do Rio Doce estabeleça, juntamente com os movimentos sociais, 

uma agenda para discussão de todos os projetos minerais já implantados e a serem implantados na 

região; 

10. Que as comunidades Camponesas, áreas de reforma agrária, indígenas e quilombolas 

sejam ressarcidas em forma de investimentos em infra-estrutura social pelos impactos sócio- 

ambientais advindos das atividades do projeto Carajás. 

 

Assentamentos Palmares, Parauapebas, Pará 

6 de novembro de 2007 

 

MST – CPT – MAB – MPA – VIA CAMPESINA-PA – UJCC – Sindicato dos Garimpeiros de Serra 

Pelada – Articulação de Mulheres do Campo e da Cidade – Associações de Moradores de 

Parauapebas – Grupo União Palmares 
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MANIFESTO DAS FAMÍLIAS SEM TERRA 

ACAMPADAS ÀS MARGENS DA ESTRADA DE FERRO CARAJÁS. 

 
 

Escrevemos a vocês do acampamento as margens da Estrada de Ferro Carajás-Ponta da 

Madeira, no Assentamento Palmares II no município de Parauapebas no sudeste do Pará. 

Estamos em milhares, vindos de outros acampamentos, do garimpo, de lugarejos distantes, 

dos assentamentos, das cidades, das periferias, enfrentamos as terríveis contradições do modelo 

imperante da fronteira. 

Não somos estrangeiros e nem famintos ainda que a miséria seja algo sempre insuportável, 

estigma que os dominantes utilizam sempre para nos deslegitimar, dispensamos tratamento desse 

nível, tacanho preconceito e vil obscurantismo cultural. 

O que queremos? Numa única palavra, exercer soberania sobre nossas riquezas. Decidimos 

ser gente, cidadãos nessa região onde o capital quer que seja apenas sua fronteira em expansão! 

Por isso, enfrentamos os impasses da terra, da floresta e das águas. As negações de direitos. Os 

agiotas. O Estado. Os governos. Os Tecnocratas, que seqüestram pela força e violência a nossa 

soberania e vendem para o capital internacional nossa região. 

Vivemos a mercê das circunstancias no segundo maior Estado da federação, região norte do 

país. Para o mundo, a Amazônia maior área de floresta nativa do planeta hoje impactada por 

projetos econômicos altamente erosivos à sua biodiversidade. Aqui estamos mobilizados a mais de 

20 dias na – Jornada de luta pela Reforma Agrária e em Defesa dos Recursos Naturais do Povo 

Brasileiro. 

Escrevemos para que nos ouçam e recoloquem a verdade onde ela foi deturpada, 

desmoralizada. Saibam, o que chega sutil dos centros de poder é o que esmaga silenciosamente. É o 

que nos faz ignorar, comungar pela coletividade o que é justo e verdadeiro. Os meios de 

comunicação social e a direita ideológica desse país satanizam a pauta política dos trabalhadores, 

suas formas de luta e resistência. 

Ensinam à sociedade que não é assunto de Sem Terra, de Garimpeiros, estudantes, pequenos 

produtores e aos pobres: o funcionamento da economia, a instabilidade política, a lei de patentes, as 

sementes geneticamente modificadas, as altas taxas de juros, o neoliberalismo. 

Ensinam à sociedade que não é assunto de Sem Terra, de Garimpeiros, de estudantes, dos pobres: à 

extrema desigualdade social do povo, a soberania nacional, a bolsa de valores, os destinos da nação, 

o desenvolvimento da ciência e da tecnologia, o aquecimento global, a agricultura e a defesa da 

Amazônia. 

Estamos fartos das mentiras e anunciamos: 

 

− A nossa pobreza é um problema do Estado brasileiro e de quem governa suas instituições. 

Queremos que seja resolvida e não aceitamos mais saídas individuais. 

 

− A nossa fome é problema do Estado brasileiro e de quem manipula em favor de uma classe 

social - a burguesia -, toda a riqueza. Queremos resolvido o desemprego e não aceitaremos 

mais o nervosismo do mercado e do capital internacional determinando sobre o destino do 

povo. 

 

− A nossa ignorância é problema do Estado brasileiro, da elite medíocre e subserviente. Não 

aceitaremos mais as altas taxas de juros, a ditadura do modo de vida capitalista, o 

pensamento único e imperialista. Queremos resolvido o analfabetismo 

 

− A reforma Agrária é problema do Estado brasileiro e de quem impõem o agronegócio. Não 

aceitaremos mais esse modelo de exportação e de acumulação de riqueza baseado na morte 
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da nossa biodiversidade. Queremos resolvida a desapropriação dos latifúndios que praticam 

violência, trabalho escravo e crime ambiental. Não aceitamos mais a representação política 

do congresso nacional. 

 

− A nossa favela – pré-cidades - é um problema do Estado brasileiro, da elite “donatária” e 

especulativa que hoje através dos serviços públicos se apropriam da mais-valia social. 

Queremos resolvida pela vontade popular a reestatização da CVRD e que se estabeleça o seu 

controle social. Não aceitamos mais o superávit primário como fórmula perfeita de 

governabilidade. 

 

− A nossa doença é um problema do Estado brasileiro e de quem mantém subjugado pela 

indiferença e pela força a vontade do povo. Queremos resolvida a falta de soberania  

nacional e não aceitamos o poder judiciário contrariando os interesses da sociedade. 

 

− A nossa dor é problema do Estado brasileiro, de uma elite que joga a sociedade numa crise 

sem precedentes na história e na barbárie social. Queremos resolvida em forma de expulsão 

todas as empresas multinacionais que atuam no Brasil e, não aceitamos as falácias 

palacianas, queremos direitos! 

 
 

Contra o Imperialismo; Soberania Popular na Amazônia! 

Reforma Agrária: Por Justiça Social e Soberania Popular! 

 

Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra MST-PA 

 
 

Acampamento permanente 

Às Margens da Estrada de Ferro Carajás. 

Assentamento Palmares 

Parauapebas, sudeste do Pará. 

31 de outubro de 2007 
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