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A Mídia brasileira e a criminalização dos movimentos sociais.
1
 

Fernando Antonio da Costa Vieira (IUPERJ) 

RESUMO 

Nos últimos dez anos, parte da sociedade brasileira tem se debruçado sobre o papel da 

mídia na criminalização dos movimentos sociais, em especial, o MST. Concretamente, a 

mídia tem atuado de forma a afastar do leitor a objetividade do texto. Os jornais 

tornaram-se simulacros da realidade. O mais grave é que diante da constância da 

manipulação midiática, a própria mídia passou a crer que os simulacros tornavam-se a 

realidade. Na sua ânsia em se apresentar como a porta-voz da única verdade aceita e 

possível, a mídia perde sua credibilidade e reforça as críticas aos monopólios da 

informação. Buscar a ruptura desses monopólios e construir alternativas no campo da 

informação tem sido árdua tarefa dos movimentos sociais que se encontram condenados 

a serem desqualificados por suas posições contrárias aos valores projetados pela mídia. 

 

Palavras-chaves: 
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 Um debate em voga no Brasil na atualidade envolve o papel político da 

mídia.  Nesse sentido, esse debate não pode se restringir a um maniqueísmo 

reducionista que busca culpados.  A mídia brasileira expressa as contradições históricas 

que moldam essa instituição, o que buscamos analisar ao longo deste capítulo. Não 

podemos perder o horizonte da mídia enquanto um espaço classista, isto é, uma empresa 

privada que reproduz os valores de mundo de uma determinada classe social ou fração 

de classe.  

 Marx, no artigo A opinião dos jornais e a opinião do povo
2
, dissecou os 

laços políticos e econômicos que moveram os proprietários dos grandes jornais 

                                                           
1
 - Texto apresentado no III Congresso Internacional do NUCLEAS. 

2
 - Publicado em: MARX, Karl. Liberdade de imprensa. Porto Alegre: L&PM, 1999, págs, 206-211. 
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britânicos diante do Caso Trent.
3
 Num texto refinado e irônico, Marx explicita a relação 

entre os editoriais dos jornais e a ligação política dos proprietários dos mesmos, em 

especial, a rede de apoio ao Primeiro-ministro, Lorde Palmerston (1784-1865).   

Enquanto a imprensa ligada aos whigs
4
 apostava numa solução negociada para o 

incidente diplomático, os editoriais dos jornais simpáticos aos tories apostavam numa 

radicalização do incidente, que resultasse num novo conflito militar anglo-americano, 

como a 2ª Guerra de Independência (1812-1814).  A atuação da imprensa buscava 

construir uma legitimidade junto aos setores populares que justificasse a guerra, 

atendendo aos interesses políticos das lideranças britânicas. 

Ao apontar a estreita relação entre a imprensa e os interesses políticos e 

econômicos, Marx nos permite analisar a mídia sem cair na tentação maniqueísta, 

contrapondo bem / mal na análise dos jornais. A mídia expressa interesses de classe! 

Esta deve ser a premissa para a compreensão dos limites que definem a forma pela qual 

determinada notícia é abordada na mídia.   Marx procurava desmistificar a crença na 

neutralidade da imprensa que de forma imparcial apenas relataria notícias permitindo 

que, mediante a informação, o leitor assumisse uma opinião própria. Desvelar os 

interesses subjacentes permite compreender o real significado de entrevistas e 

comentários noticiados, desconstruindo um romântico olhar que vê na mídia a guardiã 

da moralidade e da cidadania.  

 Gramsci afirma que para os jornais, os leitores devem  

ser considerados de dois pontos de vista principais: 1) 

como elementos ideológicos, “transformáveis” 

filosoficamente, capazes, dúcteis, maleáveis à 

transformação; 2) como elementos “econômicos” , 

                                                           
3
 - Em 1861, o navio de guerra norte-americano, San Jacinto, abordou o navio-correio britânico Trent e 

prendeu quatro representantes dos Estados Confederados que encontravam-se a bordo. Tal ato, perpetrado 

em águas internacionais e ante um país neutro no conflito levou a imprensa britânica a exigir posição 

mais firme do governo diante dos EUA.  
4
 -Eram chamados de whigs os membros do Partido Liberal britânico. Seu contraposto eram os tories que 

representavam o partido conservador. No século XX, os whigs perderam espaço para o Partido 

Trabalhista e acabaram fundando o atual Partido Democrata Liberal.  
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capazes de adquirir as publicações e de fazê-las adquirir 

por outros. 
5
 

 Nesse sentido, os leitores são percebidos como um potencial objeto a ser 

transformado de modo a incorporar os valores defendidos pela imprensa. A imprensa, 

portanto, assume um papel novo: o de reprodutora dos valores hegemônicos que vão 

erigir um novo consenso. 
6
 Althusser contestava a leitura gramsciana acentuando o 

papel da imprensa enquanto um aparelho ideológico de estado com a função de 

legitimar a reprodução da exploração dos trabalhadores e, por conseguinte, a reprodução 

da própria sociedade capitalista.  

 Claro que essa leitura da imprensa não se fecha em si mesma. Para Gramsci, a 

disputa pela hegemonia abriria espaços para que os trabalhadores constituíssem uma 

imprensa política e alternativa, visando à produção de uma contra-hegemonia à da 

burguesia. Análise que será mais bem detalhada no capítulo seguinte. 

Mas qual seriam os valores defendidos pela mídia e como são percebidos no 

Brasil? Em uma primeira análise, a grande imprensa pauta suas editorias na defesa da 

propriedade privada e no respeito ao arcabouço jurídico que sustenta a manutenção da 

propriedade privada. Para isso, busca construir uma opinião pública que incorpore esses 

valores e que questione os projetos políticos que se apresentem como contestatórios aos 

mesmos.  

Cabe ressaltar a leitura que nos apresenta Pierre Bourdieu, em seu texto A 

opinião pública não existe. Analisando as pesquisas de opinião pública realizadas na 

França, Bourdieu aponta o fato de que as sondagens expressariam questões 

subordinadas a interesses políticos, que predeterminariam as respostas e o significado 

dado ao se publicarem os resultados. 
7
  

                                                           
5
 - GRAMSCI, A. Cadernos do Cárcere. Vol. 2. Os intelectuais, o princípio educativo, jornalismo. 

RJ: Civ. Brasileira, 2001, p. 246. 
6
 - O conceito de hegemonia elaborado por Gramsci, afirma que a hegemonia é estabelecida não só pela 

direção econômica de uma classe ou segmento de classe sobre o conjunto da sociedade,  mas também 

junto aos valores que permeiam determinada sociedade. Valores encontrados na cultura, nos costumes e  

na produção de alianças que a capacite a manter o controle do Estado,  garantindo dessa forma a 

capacidade de dominação exercida pela classe dominante. Ver GRUPPI, Luciano. O conceito de 

hegemonia em Gramsci. 3ª. Ed., Rio de Janeiro, Graal, 1978. 
7
 - BOURDIEU, Pierre. L’opinion publique n’existe pas. In: Questions de sociologie. Paris: Minuit, 

2002, p. 224.  
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A suposta crença da existência de uma opinião pública baseia-se na suposição de 

que todos os membros da sociedade são portadores e produtores de uma opinião que 

detém um determinado valor por si mesmo. Além disso, Bourdieu elabora com clareza 

importante observação:  

O simples fato de se colocar a mesma questão para todo 

mundo repousa na hipótese de que existe um consenso 

sobre os problemas, dito de outra forma, que há um 

acordo sobre as questões que merecem ser colocadas. 
8
 

 Dentro desse quadro, a mídia, ao se apresentar como defensora da propriedade 

privada, legitimadora dessa ordem, passa a produzir discursos cuja análise traduz o 

projeto de desqualificação e de criminalização dos projetos que lhe são antagônicos. 
9
  

A criminalização dos movimentos que contestam a ordem expressa o temor de que as 

“classes perigosas”, isto é, pobres, desempregados, moradores de rua, camelôs, sem 

terras - esses refugos humanos tão bem lembrados por Bauman -, possam construir 

alternativas ao mundo capitalista dentro da própria ordem capitalista. 
10

 A consolidação 

do modelo neoliberal construiu novo consenso que nega qualquer alternativa a essa 

realidade. 

Ao longo dos anos 1950, foram surgindo novas abordagens sobre a mídia, que 

buscavam romper com o padrão mecanicista acerca da relação entre a sociedade e a 

mídia. Visavam superar a leitura de que sociedade seria um mero ator passivo, reduzida 

                                                           
8
 - Ibidem idem. P. 222. 

9
 - Considerando a essência do discurso, podemos observar que o mesmo, mais do que um amontoado de 

frases desconexadas, representa a regência de leis de estruturação que lhe dão sentido. Cabe ressaltar que 

as relações sociais demandaram a construção de sistemas lingüísticos aonde determinações sócio-

ideológicas vão se encontrar presentes em seu interior. Conferir, FIORIN, José Luiz. O regime de 1964. 

Discurso e ideologia. SP: Atual, 1988. 
10 - BAUMAN, Zygumunt. Vidas desperdiçadas. RJ: Zahar, 2005. Conferir também:  VIEIRA, 

Fernanda Maria da Costa. Estado penal e criminalização dos movimentos sociais. Boletim MMFD. 

Publicação oficial do Movimento da Magistratura Fluminense pela Democracia. Ano 1, outubro / 

dezembro de 2003.  Conferir também: VIEIRA, Fernanda Maria da Costa. Presos em nome da lei? 

Estado Penal e criminalização do MST.  Niterói: UFF, Programa de Pós-Graduação em sociologia e 

Direito. Dissertação (Mestrado em Ciências Jurídicas e Sociais),Universidade Federal Fluminense, 2004. 
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a um mero espectador que decodifica a mensagem recebida, concebendo um 

comportamento manipulado por estímulos externos aos indivíduos. 
11

 

 A crítica a essa visão foi feita pela Escola de Frankfurt que introduziu a 

categoria Indústria Cultural ao abordar os meios de comunicação. As leituras da Escola 

de Frankfurt procuraram demonstrar que a natureza da produção não é feita pelo 

conjunto da sociedade e  

  corresponde a mecanismos de seriação e de segmentação 

de bens culturais produzidos de forma parcelar e para 

públicos diferenciados na escala social.
12

 

 Os meios de comunicação se inserem dentro dessa realidade. Pois se as novas 

técnicas oriundas do avanço da eletrônica resultaram numa padronização da satisfação 

das necessidades, ainda assim, permanece a fragmentação do acesso à informação e o 

conhecimento pessoal que os indivíduos possuem sobre determinados assuntos. 

 Claro que não se trata de atribuir aos veículos da indústria cultural um poder de 

manipulação total sobre a sociedade. A própria educação permite uma leitura crítica 

sobre a sociedade e sobre a forma com que ela mesma vai traduzir as informações que 

recebeu.  O que não quer dizer que, na moderna sociedade capitalista, se possa 

desconsiderar que na indústria cultural, os meios de comunicação de massa (mídia) se 

apresentam como um instrumento a mais no contexto da acumulação de capital e na 

própria reprodução, dentro dos parâmetros gramscianos, de uma hegemonia de classe. 

 Além disso, a mídia, como 

conjunto de meios de comunicação de que se vale 

fortemente a ideologia globalista é, a exemplo da velha 

retórica, uma técnica política de linguagem. Mais ainda: 

potencializada ao modo de uma antropotécnica política – 

                                                           
11

 - Alguns autores trataram deste tema, entre eles: CASTELLS, Manuel. A Sociedade em Rede. São 

Paulo, Ed. Paz e Terra, 1999; ECO, Umberto. Apocalípticos e integrados. SP: Perspectiva, 2003; 

MCLUHAN, M. Galáxia Gutenberg.  SP: Nacional, 1972; MORIN, E. Cultura de massas no século 

XX. O espírito do tempo. RJ: Forense Universitária, 1987; MATTELART, Armand e Michele. História 

das teorias da comunicação. SP: Loyola, 2006. 
12

- COSTA, Belarmino César G. da. Indústria cultural:  Análise crítica e suas possibilidades de revelar ou 

ocultar a realidade. In: PUCCI, Bruno (org.).  Teoria crítica e educação. A questão da formação 

cultural na Escola de Frankfurt. Petrópolis, Vozes, 1994, p. 181. 
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quer dizer, de uma técnica formadora ou interventora na 

consciência humana – para requalificar a vida social, 

desde costumes e atitudes até crenças religiosas, em 

função da tecnologia e do mercado. 
13

 

Técnica essa que busca efetivar a supremacia de um “pensamento único” que 

nas análises econômicas apontam a inviabilidade das tentativas de ruptura com o 

modelo neoliberal. Qualquer projeto que questione essa realidade torna-se um defensor 

do atraso e um inibidor dos investimentos que teoricamente trariam a modernidade e o 

progresso nacional. Deve, portanto, ser combatido e desqualificado, por encarnar o 

atraso e o arcaísmo tecnológico, econômico e material. 

 Considerando esses parâmetros, fica mais fácil perceber a antinomia entre os 

movimentos sociais e a mídia ao longo do século XX. Para a mídia, os movimentos 

sociais são lidos como representantes de um projeto que foge ao objetivo de ampliação 

dos consumidores dos produtos ofertados pelo mercado.   

Afinal, a mídia tem  

uma função altamente estratégica na difusão das 

inovações (tanto no nível de bens duráveis e semiduráveis 

de consumo ou ainda de alimentos, como da vulgarização 

de conhecimentos). 
14

  

 Nesse contexto, o processo de reificação do conhecimento, transformado em 

mercadoria a ser consumida, permite à mídia fazer com que as lutas sociais venham a 

ser compreendidas de forma isolada de suas reivindicações, tornando a ação em mera 

imagem que existe por si mesma.    

 Essa busca pela imagem se traduz no olhar que o francês Guy Debord 

apresentou em seu clássico A sociedade do espetáculo, publicado, originalmente, em 

1967.   Nele vemos que o mundo contemporâneo é marcado pela busca do espetáculo, 

pois 

                                                           
13

 - SODRÉ, Muniz. O globalismo como neobárbarie. In: MORAES, Denis (org.) Por uma outra 

comunicação. Mídia, mundialização cultural e poder. RJ: Record, 2003, p. 22.  
14

- SODRÉ, Muniz. A máquina de Narciso. Televisão, indivíduo e poder no Brasil.  SP: Cortez, 1990, 

p. 97. 
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toda a vida das sociedades nas quais reinam as modernas 

condições de produção se apresenta como uma imensa 

acumulação de espetáculos.  Tudo o que era vivido 

diretamente tornou-se uma representação.
15

 

 Contradizendo a leitura da Escola de Frankfurt e discutindo muito mais do que o 

impacto político dos meios de comunicação, Debord questionava as armadilhas que o 

capitalismo armava para o pensamento crítico.  Dessa forma, o que Debord 

chamava "sociedade do espetáculo" não era somente a 

tirania da televisão - a manifestação mais superficial e 

imediata de uma realidade mais profunda - todo o sistema 

econômico, social e político do capitalismo moderno (e de 

sua cópia burocrática no Leste), baseado na 

transformação do indivíduo em um espectador passivo do 

movimento das mercadorias, e dos acontecimentos em 

geral.
16

 

 O espetáculo se transformou em uma visão do mundo marcado pela 

racionalidade da produção na sociedade capitalista.  Enquanto mercadoria apta ao 

consumo, o espetáculo busca se apresentar não como "um conjunto de imagens, mas 

uma relação social entre pessoas, mediada por imagens." 
17

  

A capacidade da mídia em reinventar o real foi analisada por Perseu Abramo, no 

curto ensaio, Padrões de manipulação na grande imprensa, em que afirma ser o 

público apresentado a uma realidade construída artificialmente pela imprensa – e 

podemos ampliar e incluir o rádio e a TV – que não só contradiz o real, como também 

acaba por se sobrepor para dominar a realidade vivenciada pelos leitores. 
18

 No texto, 

Abramo apresenta as estratégias utilizadas pela mídia objetivando a manipulação real: 

ocultação, fragmentação, inversão, indução e padronização da informação no rádio, TV 

e jornal. O uso dessas técnicas construiria uma mídia subjetiva que olha o mundo dentro 

                                                           
15

-DEBORD, Guy.  A sociedade do espetáculo. Comentários sobre a sociedade do espetáculo. RJ: 

Contraponto, 1997, p. 13. 
16

- LÖWY, Michael.  Consumido pelo fogo interno. In: Praga, n° 5, SP: 1998,  pp. 140/141. 
17

- DEBORD, Guy. Op.cit. p.14 
18

 - ABRAMO, Pérsio. Padrões de manipulação na grande imprensa. SP: Fundação Perseu Abramo, 

2003, p. 24. 
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de seus interesses específicos e ignora – fazendo ser ignorado – o que não se insere no 

seu objeto de desejo.  

Cabe realçar que a realidade brasileira se concretiza na representação efetiva de 

uma sociedade marcada por contradições de classe, pela forte concentração de renda, 

pela existência de uma massa de cidadãos excluídos e pela permanência da luta de 

classes, em especial no campo.  

Espetáculo, manipulação e desinformação formam um conjunto que banaliza as 

notícias e sinaliza para um leitor amorfo, despolitizado, acrítico, que vê as informações 

da mesma forma que um passageiro vê a paisagem pela janela do ônibus. Claro, podem-

se culpar as demandas mercadológicas, que obrigam a mudança de pautas, estilos, 

formas e conteúdos. A pressão da audiência nas TVs, as assinaturas e a venda da edição 

diária dos jornais. Na prática, perdeu-se a objetividade, em função de um valor subjetivo 

que afeta a grande mídia como um todo: o de se assumir como um ator político que 

projeta ideias e defende valores. 
19

 

O MST, dentro dessa nova dinâmica, apresenta-se como um importante 

adversário à manutenção de uma dupla ordem: a neoliberal cuja hegemonia contesta, e a 

capitalista, ao repensar o papel da propriedade, da produção e do próprio homem em seu 

interior.  A atuação do MST, ao longo dos anos 1990, tornou-o um dos mais 

importantes movimentos contestatórios à exclusão social no Brasil. Sua luta 

intransigente pela terra, questionando a inviolabilidade da propriedade privada, fez do 

movimento um alvo da mídia, transformando o MST numa organização que rompe com 

a esfera da ordem. E, por isso, deve ser criminalizada e isolada da sociedade. 

A mídia brasileira, em especial a imprensa tem assumido a tarefa de 

desqualificar o MST questionando suas ações e criminalizando seus atos. Analisando 

um grupo de reportagens e editoriais levantados junto aos jornais O Globo, O Estado 

de São Paulo, Folha de São Paulo, Jornal do Brasil e da revista Veja, percebemos 

que a forma de inserir as matérias que tratam do MST se agrupam nos seguintes eixos:  

1. Violência empregada pelo movimento; 

2. Desrespeito às leis; 

                                                           
19

 - Conferir: ABRAMO, P. Op. Cit.  e BOURDIEU, Pierre. Sobre a Televisão. RJ: Jorge Zahar, 1997. 
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3. Defesa e / ou vinculação com o socialismo; 

4. Pregação revolucionária mediante a educação dos camponeses; 

5. Denúncias de corrupção envolvendo o movimento ou de abandono das 

terras assentadas ou ainda financiamento externo para o movimento, 

entre outros pontos. 

Em 19 de junho de 1985, a revista Veja apontou o temor dos proprietários rurais 

diante do projeto de reforma agrária defendido pelo governo Sarney (1985-1990). Ao 

mesmo tempo em que apontava a postura belicista dos proprietários que se armavam 

para defender suas propriedades, apresentava uma novidade no campo:  

Em Santa Catarina, existe um grupo de lavradores que se 

denomina Movimento dos Sem Terra e essa organização 

reivindica a imediata desapropriação de 1.000 hectares 

que seus membros ocupam no oeste do Estado. Na quinta-

feira passada, os invasores distribuíram um documento 

em que dão um prazo de cinco dias ao governo para que 

lhes entregue a área invadida.
20

 

 

 Ainda que a nova organização tivesse pouca influência, a revista já apontava seu 

tom imperativo, informando que ela impunha prazos ao poder público, isto é, exigia, e 

não negociava. 

 Apresentar o MST como intransigente e violento tem sido um ponto comum na 

grande imprensa brasileira. Em 18 de dezembro de 2004, O Globo noticiou em 

destaque a ação do MST, quando  

em menos de meia hora, eles derrubaram a cerca, 

arrombaram mais de 15 portas e janelas da casa, 

destruíram os telhados e derrubaram colunas de alvenaria 

que serviam de sustentação ao alpendre do casarão.
21

 

                                                           
20

 - Veja, 19/06/1985.  
21

 - MST destrói e queima fazenda em Pernanbuco. O Globo, 12-12-2004. 
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 A ação é reduzida a um mero ato de vandalismo. E comenta displicentemente 

que o fato ocorrera três horas antes do enterro de um sem-terra assassinado, 

supostamente pelo dono da fazenda.  Desconsidera-se a impunidade e o 

descompromisso da polícia, que não só não havia prendido o suposto mandante, como 

também não atuava com firmeza na apuração do fato.   

O próprio uso da expressão “invasão” por parte da mídia, contrapondo-se ao 

termo “ocupação”, utilizado pelo MST, acentua a caracterização dos sem terras como 

criminosos, e não como um movimento social com justas reivindicações políticas. O 

Dicionário Aurélio apresenta, entre outras, a seguinte definição para o vocábulo 

ocupação: 

Jur. Ato de apoderar-se alguém, legalmente, de coisa 

móvel (ou semovente) sem dono, ou porque ainda não foi 

apropriada, ou por haver sido abandonada. 
22

  

 Enquanto invasão se remete ao ato de invadir, isto é, “entrar à força ou 

hostilmente em; ocupar à força; conquistar”. 
23

 Fica claro que a diferença não é 

semântica, mas sim, político-ideológica. Desqualifica-se de uma ação política que cobra 

a eficácia de uma política de reforma agrária no país, ainda que, para isso, 

criminalizem-se os atores da ação.  

Além disso, foi percebida na leitura de jornais a produção de diversos editoriais 

que apontam o desprezo do MST pelas leis. Por exemplo, em um pequeno texto 

editorial, na seção Opinião, o jornal O Globo, de 07 de maio de 2004, afirmava ante 

uma futura intimação judicial a uma das lideranças do MST, João Pedro Stédile, que  

como a audiência será em setembro, Stédile terá tempo 

para pensar sobre o que fazer. Como ele já deixou de 

comparecer a duas audiências anteriores é provável que 

continue a tratar o Poder Judiciário e as leis com o 

                                                           
22

 - HOLANDA FERREIRA, Aurélio Buarque. Dicionário Aurélio básico da língua portuguesa. SP: 

Folha de São Paulo, 1995, p. 463. 
23

 - Ibidem id. P. 368. 
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mesmo respeito que tem a cercas e porteiras de 

propriedades privadas. 
24

  

 A criminalização do MST assumiu um nítido perfil ideológico, na medida em 

que as críticas ao movimento são centradas no desrespeito dos sem-terra à propriedade 

privada. Apresentando-se como um aparelho defensor da ordem capitalista, as grandes 

empresas de mídia unificam seus discursos na defesa dos valores que, efetivamente, 

povoam seu universo editorial, político e econômico. Diante disso, deixa-se de lado a 

capacidade de análise das propostas contidas no MST e de que formas se estruturam 

produtivamente os assentamentos já em funcionamento.  

 Assumindo a defesa da propriedade privada, a grande mídia procura 

desqualificar qualquer projeto que venha a apontar outra lógica econômica. Em maio de 

2000, a Folha de São Paulo publicou reportagem que apontava irregularidades do MST 

junto ao INCRA. Na reportagem, o movimento era acusado de reter, sob forma de 

pedágio, parte da verba cedida aos assentados, para financiar suas ações pelo Brasil. Em 

11 de novembro de 2000, no editorial A Farsa do MST, o jornal criticava os sem-terra 

por terem acusado a Folha de atuar em favor do governo, contra o movimento. A razão 

da ação do MST?  Josias de Souza que assinara a matéria foi ao assentamento do MST 

no Paraná com o custeio da viagem pago pelo INCRA. Para o jornal, nada havia de 

irregular o jornalista ter realizado uma matéria a pedido do INCRA e ter utilizado o 

carro oficial para chegar ao acampamento. O pior, nada de ilegal foi comprovado contra 

o MST e o resultado da auditoria do Tribunal de Contas da União ficou esquecido em 

nota de rodapé do jornal meses depois. 
25

 

 Desqualificar e demonizar o MST atende aos interesses de afirmação de um 

olhar consensual que deslegitima todo projeto que questione a propriedade privada e a 

ordem social capitalista. Mais ainda, ordem capitalista centrada no ideário neoliberal, o 

que resulta na negação a qualquer ator político não alinhado a esses valores. O MST 

responde a essas duas temáticas: não só redimensiona o estatuto jurídico da terra, 

defendendo sua função social, como também aponta os limites do neoliberalismo junto 

aos trabalhadores. Cabe ressaltar que, em dezembro de 1999, os membros dos 

Ministérios Públicos Federal e Estaduais assinaram a chamada Carta de Ribeirão Preto 
                                                           
24

 - O Globo, 07/05/2004. 
25

 - Folha de São Paulo, 11/11/2000. 
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Pela Reforma Agrária e Em Defesa do Meio Ambiente, em que a função social da 

propriedade era  

constituída por um elemento econômico (aproveitamento 

racional e adequado), em elemento ambiental (utilização 

adequada dos recursos naturais e preservação do meio 

ambiente) e um elemento social (observância das normas 

que regulam as relações de trabalho e exploração que 

favoreça o bem-estar dos proprietários e trabalhadores). 

26
 

 Se o próprio judiciário defende a prevalência da função social da terra sobre a 

estrita posse legal, em que sentido os sem-terra ameaçariam a propriedade? No sentido 

de que vêm a terra não como mera mercadoria, mas como um patrimônio que deve ser 

trabalhado e protegido partilhando seus frutos com todos. Rompendo a lógica 

econômica da terra como um bem móvel, uma mercadoria comum, o MST questiona a 

própria essência do capitalismo no campo.  

Por isso a campanha da grande mídia contra o movimento. Campanha essa que 

se apresenta em todos os setores possíveis. Buscando sempre afastar do leitor a 

objetividade do texto, os jornais tornaram-se simulacros da realidade. O mais grave é 

que diante da constância da manipulação midiática, a própria mídia passou a crer que os 

simulacros tornavam-se a realidade. Na sua ânsia em se apresentar como a porta-voz da 

única verdade aceita e possível, a mídia perde sua credibilidade e reforça as críticas aos 

monopólios da informação.  
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