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Introdução 

 Esta pesquisa foi realizada com a finalidade de relembrar as lutas populares no Brasil. À importância dos 

movimentos sociais e as mudanças societárias que causam é bastante relevante para a história e como essas pessoas são 

criminalizadas por se lançarem contra as injustiças sociais que lhes são imputados. Neste trabalho vamos nos ater a 

analisar como o Estado, a grande mídia e a polícia se posicionam frente às ações dos movimentos sociais, em especial o 

Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST). E principalmente como os militantes do Assentamento Estrela 

do Norte se percebem diante a temática da criminalização dos movimentos sociais a partir desses três aparelhos. 

As lutas pelo acesso à terra se apresentam ao longo do processo de formação do Brasil. Vários tipos de 

organizações, como, por exemplo, os grupos messiânicos, a constante luta das comunidades quilombolas, e, em meados 

do século XX, a estruturação de grupos organizados em movimentos sociais, lutam pelo direito à terra, o que ficou 

reconhecido como luta por uma política de reforma agrária. 

Atualmente organizações populares como o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), 

Movimentos dos Atingidos por Barragem (MAB), Movimento de Libertação dos Sem Terra (MLST), agregados à 

antiga luta das Ligas Camponesas, bem como a luta das novas comunidades reconhecidas como tradicionais, apresentam 

as diversidades dos conflitos agrários, pautados nas desigualdades sociais e nas mazelas vivenciadas pelos camponeses. 

Esses grupos se lançam contra as opressões impostas a eles, resistindo à falta de assistência do Estado, bem como aos 

ataques da grande mídia e brutalidade da polícia, braço armado da elite capitalista e do Estado. 

Neste contexto, tal como no passado, a tática utilizada contra as lutas sociais é a criminalização dos 

sujeitos políticos, e dos movimentos sociais, muitas vezes convertida em violência no campo, o que aparece no caso 

brasileiro como um elemento de repressão da luta dos trabalhadores pelo acesso aos direitos. Soma-se a isso, a 

manutenção da estrutura agrária no país, pautada no latifúndio, tendo como consequência o retardamento do 

reconhecimento da cidadania do trabalhador rural, a expulsão destes do campo, como consequência do[1] Estatuto da 

Terra (1964), e o crescente êxodo rural. 

Assim procuramos, no presente estudo, compreender como a criminalização dos movimentos sociais se 

manifesta no caso de um assentamento rural nas mediações de Montes Claros - MG, atingindo as comunidades 

camponesas e construindo uma imagem estereotipada dos movimentos de resistência. Neste sentido, daremos maior 

enfoque no MST, visto que é um movimento social que causa inúmeras polêmicas e ocupa um lugar de destaque no 

senso comum, sendo este desmoralizado pela sociedade reconhecidamente autoritária. 

Para melhor aproximação com o nosso objeto de pesquisa, fizemos pesquisa de campo no assentamento 

Estrela do Norte, situado na região norte do estado de Minas gerais, nos arredores de Montes Claros. Procuramos 

explicar o processo pelo qual passam os assentados na posse da terra, e analisar os depoimentos dos mesmos. Como se 

perceberá na fala dos sujeitos dessa pesquisa, há um descaso do Estado com a questão rural, aliadas às “calúnias” da 

mídia e à extrema violência policial e dos próprios fazendeiros contra os assentados. 

Os movimentos sociais almejam um projeto popular para o Brasil, pensado pelo povo para o povo. Há na 

matriz da sociedade brasileira discriminação com os pobres e movimentos sociais que se tornam cada vez mais 

excluídos de direitos por estratégia da elite detentora de meios de comunicação, terra e privilégios aos quais não abrem 

mão. O Estado conta ainda com a polícia como defensora de suas arbitrariedades e as regalias das elites. É importante o 

estudo dessa temática para entendermos que os movimentos sociais são agentes causadores de mudanças significativas 

da sociedade e por isso passam pelo processo de criminalização e marginalização por parte do Estado e mídia. 
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A metodologia utilizada foi o levantamento bibliográfico de fontes primárias e secundárias, foi utilizada a 

pesquisa exploratória através da averiguação de obras que já existem sobre o tema. A investigação de dados sócio-

econômicos e trabalho de campo com entrevistas aplicadas aos moradores do Assentamento Estrela do Norte. Para 

melhor aproximação com os moradores do assentamento foi feita a pesquisa de campo qualitativa a qual estimula o 

entrevistado a pensar, havendo liberdade e espontaneidade, sem que haja nas respostas qualquer caráter indutivo, assim 

é possível maior familiaridade com o universo dos mesmos. 

 

Resultados/ Discussão 

 

As reflexões apresentadas nesse trabalho sintetizam as dificuldades que há dos movimentos sociais, em 

especial o MST, de se organizarem e lutarem por suas pautas diante a grande mídia o Estado e a violência. Neste sentido 

com base na análise bibliográfica e de pesquisa exploratória foi possível fazer a leitura da conjuntura brasileira no que 

tange as lutas sociais da cidade e do campo e verificar como há na matriz de nossa história discriminação e exclusão 

sobre os pobres dificultando ainda mais o acesso a políticas públicas. 

De maneira geral o que se verificou ao longo do estudo, foi que os grupos que se propõem a resistir ao 

modelo capitalista excludente que é imposto são retaliados pelo Estado, grande mídia e são violentamente atacados pela 

polícia a mando de governos arbitrários. 

Outro aspecto a considerar é que os assentados do Estrela do Norte buscam através das formas coletivas 

de organização lutar e resistir a estas ações. São atores de suas vidas e não permitem que o silêncio faça parte do 

cotidiano denunciando qualquer forma de repressão. 

Assentamento Estrela do Norte é referência de organização e luta, tanto por seu projeto baseado em 

princípios coletivos, como pela contribuição para a libertação da terra das garras dos latifundiários. No entanto sofre por 

diversos problemas e a causa na maioria das vezes é do Estado inoperante que não atende as necessidades para se 

efetivar a reforma agrária e ainda conta com formas massivas de se criminalizar os movimentos sociais.  

Como coloca os militantes do movimento o abandono da reforma agrária é perceptível tanto no governo 

neoliberal de FHC tanto no governo de Lula e Dilma, que a priori era considerado como o governo das grandes 

mudanças no que tange a reforma agrário, nada comparada à violência do contexto de FHC, sendo considerado como 

um dos mais sangrentos. Violência praticada sem desencargo de consciência culpando os oprimidos de sua situação. 

Ainda que o Estado tenha como dever garantir os direitos de todos e qualquer cidadão neste estudo 

mostrou que essa não é uma constante. O Estado usa como estratégia a morosidade dos serviços no intuito de desanimar 

e desorganizar os militantes, desrespeitando os direitos inerentes de cada ser. Essa prática se dá também em Montes 

Claros, uma vez que a Prefeitura Municipal fecha escolas do campo, recusa- se a comprar alimentos da agricultura 

familiar para abastecer as escolas de toda a cidade, fator que fortalece a reforma agrária, bem como se esquiva dos 

problemas que norteiam o assentamento. 

A luta pela reforma agrária não é depende apenas de nos livrarmos do latifúndio que mantêm o homem 

encarcerado. Essa proposta de reformas perpassa a classe trabalhadora que almeja construir um projeto popular para o 

Brasil. O projeto do povo para o povo, que contemple as classes mais pobres, atendendo de maneira significante os 

anseios da maioria, “liberdade coletiva”, enquanto estiver uma pessoa sendo prisioneira das elites não haverá liberdade, 

a liberdade somente será alcançada quando todos estiverem livres. 

O projeto popular pauta o acesso a terra, modelo energético que não mate e nem desaproprie comunidades 

tradicionais, e democratização dos meios de comunicação, dentre outras questões inerentes a população brasileira e que 

sem dúvidas merecem ser debatidas e efetivadas.  

O desafio de discutir e analisar um tema tão complexo somente foi efetivado pelos questionamentos 

levantados nas experiências compartilhadas com os próprios movimentos sociais e pela solidariedade aos povos. Como 

aceitar que o povo latino americano e suas lutas fossem de tal forma invisibilizados e criminalizados. É notório que há 

uma tentativa de apagar a história popular, a resistência ao qual vive quem não se curva diante as opressões são 

humilhadas e violentadas. No entanto os movimentos sociais se lançam a enfrentar essa longa jornada de lutas e ainda 

relembram e revivem os heróis populares, coisa que a grande mídia nunca permitirá 

Na tentativa de elucidar objetivamente como a sociedade foi e ainda é autoritária e preconceituosa, é 

pertinente trazer esse debate para o texto, mostrando que a criminalização não é um caso isolado do MST, mas sim dos 

pobres, negros, favelados, estigmatizados pela sociedade pela condição de pobreza e inexistência social. 



 

 

[2] Coimbra (2007) avalia que desde o final do século XIX, a elite brasileira carrega consigo 

subjetividades que recaiam no “dispositivo da periculosidade”. Este sintoma é apontado por [3] Foucault (2000), “que 

emerge com a sociedade disciplinar, em meados do século XIX”.  

Os moradores do Estrela do Norte percebem que há, de maneira geral, interesse da grande mídia em 

criminalizar os movimentos sociais, justamente o que Bruno [4] Comparato (2003) denunciara, ou seja, que há total 

“acordo” dos meios de comunicação em desmoralizar o MST. Somando- se ao fato de ser pobre, há maior peso neste 

sentido, já que, como avaliava Coimbra (2007), os pobres são julgados por sua classe social, como risco eminente de se 

tornarem criminosos. Quando indagados sobre a maneira que os assentados se viam na mídia, as respostas foram 

perceptivelmente semelhantes. 

 Todos se remetiam a um sentimento coletivo qual seja que a mídia os coloca como baderneiros e 

vândalos ou até mesmo como bandidos. Apontam que não há espaço nos meios de comunicação que analisem os fatos 

que envolvem o MST. Quando corriqueiramente isso se dá percebe-se a tendência nos relatos, na forma que distorcem a 

realidade, e ainda na maioria das vezes, o tempo é bastante reduzido. No caso contrário, encontramos extensas matérias 

com verdadeiro bombardeio de acusações. Percebe-se que a verdade das lutas e dos conflitos sociais nunca é 

mencionada. 

 

Considerações finais 

 

Diante do estudo realizado até aqui, fica claro que os movimentos sociais são vistos como “inimigos da 

ordem e do progresso”. O Estado brasileiro desvia-se de suas obrigações sociais. No campo não é diferente. Os 

camponeses são forçados a se deslocarem de suas terras em direção as periferias das cidades. Os que resistem junto ao 

movimento são covardemente desmoralizados pelo Estado, mídia e fazendeiros. Daremos continuidade neste item ao 

estudo de reportagens da Revista Veja e num segundo momento daremos voz aos “criminalizados”, que “falam” de suas 

experiências e condições de vida, por estarem nesta categoria. 

Percebemos como a condição social influencia nos territórios a serem habitados, tendo como 

consequência a especulação imobiliária que segrega gerações inteiras, levando-as para os piores lugares, para os pontos 

da cidade em que não há condições alguma de viver. Isso se dá tanto no espaço urbano quanto rural, como foi visto no 

primeiro capítulo, em que o campo é tomado pelo latifúndio, em prol do lucro de poucos e de um projeto extrativista 

nacional que atende ao governo e somente à pequena parcela da sociedade, submetendo a grande maioria à situação de 

miséria e ao crescente êxodo rural. 

Este trabalho nos proporcionou concluir que os assentados do Estrela do Norte sofrem de maneira direta 

os reflexos da criminalização dos movimentos sociais e com políticas fragmentadas prejudicando de maneira 

significativa o andamento da reforma agrária na região do Norte de Minas. Mas apesar disso, o MST assume a 

responsabilidade de lutar pela democratização do acesso a terra e dos meios de comunicação e acima de tudo, exigindo 

que o Estado brasileiro cumpra seu papel com as classes mais vulneráveis numa política que se estenda o sentido de 

viver baseado nos valores populares.  
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