
 

 

“O mundo do camponês”: o trabalhador rural em análise. 

CLARISSE DOS SANTOS PEREIRA* 

 

Introdução 

 

Numa edição de domingo, 25 de outubro de 1981, um dos jornais de maior circulação 

na cidade do Recife, o Diario de Pernambuco, trazia a matéria “Pesquisa mostra o mundo do 

camponês”1. Já na capa, uma pequena nota lateral anunciava a reportagem no interior do 

periódico. A referida pesquisa foi realizada pela Coordenadoria de Análises Mercadológicas 

do Banco do Brasil (Comec), no segundo semestre do ano de 1980, e tinha a intenção de 

recolher e apresentar dados básicos da vida do trabalhador rural no Brasil.  

O conteúdo da matéria chamou atenção dos agentes do Departamento de Ordem 

Política e Social de Pernambuco (DOPS-PE), que recolheram um recorte da matéria do jornal 

e arquivaram em uma pasta intitulada “Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado 

de Pernambuco”, onde encontram-se outros vários recortes dos principais periódicos de 

Pernambuco, em datas diversas, sempre com notícias, reportagens ou menções relacionadas a 

greves organizadas pelos trabalhadores rurais no ano de 1980. 

O objetivo deste artigo é investigar os efeitos produzidos a partir da divulgação da 

pesquisa do Banco do Brasil, analisando e discutindo o impacto e os discursos que ela 

possibilitou no contexto deste período histórico. Procuraremos pensar em como essas análises 

e reflexões ajudam a entender o funcionamento do mundo do trabalhador do campo, no 

contexto da Zona da Mata Norte de Pernambuco no início da década de 19802. 

Para isso, as orientações metodológicas de Tania Regina de Luca (2008, p. 139) sobre 

“o estatuto do que se publica na imprensa periódica” são valiosas para nós. Além da análise 

do texto da reportagem, é importante perceber a maneira como ela estava disposta no jornal: 
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Programa de Pós-Graduação em História da UFPE, bolsista FACEPE, orientada pela Professora Doutora Regina 

Beatriz Guimarães Neto, professora Adjunto III do Departamento de História e do Departamento de Pós-

Graduação em História da UFPE. 
1 Prontuário Funcional – Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Pernambuco (FETAPE). Nº 
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em que seção estava, qual o destaque dado a ela, quais outras matérias com as quais ela divide 

a página, ou se é uma reportagem de página inteira e, no caso específico da reportagem e do 

jornal analisado nesse artigo, de que forma o tema do trabalho e dos trabalhadores é tratado 

pelo editorial do periódico (LUCA, 2008, p. 140). Antes de discutir a neutralidade ou a 

objetividade do discurso produzido pelo jornal, procuraremos tentar “dar conta das 

motivações que levaram à decisão de dar publicidade a alguma coisa” (LUCA, 2008, p. 140). 

Ademais, é importante frisar que a matéria de jornal que serve de mote para a 

discussão do artigo foi encontrada primeiramente como um recorte de jornal entre outros, no 

arquivo do DOPS-PE (e que nos direcionou para pesquisar e incorporar nas análises a edição 

completa do jornal do dia 25 de outubro de 1981). Isto revela uma vigilância política deste 

órgão praticada contra os trabalhadores rurais de Pernambuco. Pensar o impacto autoritário-

repressivo que a ditadura representava na vida dos trabalhadores rurais é um caminho possível 

para tentar descobrir a dimensão social da vida do trabalhador rural no fim da década de 1970 

e início da década de 1980. 

Tomamos essa documentação como fragmentos, mas, seguindo as orientações de 

François Dosse (2009), não buscamos retomá-la a uma totalidade. O historiador evidencia 

possibilidades metodológicas para se construir uma história a partir de vidas que deixaram 

rastros fragmentados3. Destacando a experiência de Arlette Farge, Dosse diz como a 

historiadora procede ao lidar com fragmentos de vidas comuns:  

 

[...] ela não procura congelar as identidades nem preencher as lacunas de 

conhecimento impondo uma grade de leitura qualquer. Preserva o caráter 

fragmentário dessas porções de sentido deixadas pelo tempo, numa abordagem que 

acompanha o trajeto de pessoas humildes, as quais revisita sem esperança de 

ressuscitar, e de múltiplas vias transpostas em arquivo […] (DOSSE, 2009, p. 302). 

 

 Essa perspectiva só é possível a partir da quebra da ideia de linearidade, quebra da 

identidade única. Para operar com as lacunas, os fragmentos, os vazios sem a intenção de 

preencher ou de impor um sentido fechado a eles – o que empobreceria a análise 
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documentada. 
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historiográfica – é preciso “considerar o homem como fundamentalmente plural” (DOSSE, 

2009, P. 297), a intensidade múltipla dos discursos que despertam possibilidades ao 

historiador. 

O discurso jornalístico 

 

A matéria “Pesquisa mostra o mundo do camponês”, assinada pelo jornalista Manuel 

Barbosa ganha certo destaque na edição de domingo do jornal Diario de Pernambuco. A 

pequena nota, de nove linhas, na primeira página do periódico já indica a reportagem, que 

ocupa uma página inteira:  

 

Ouvintes rurais 

A vida no campo, hoje, revela pormenores interessantes. Por exemplo, ouvir rádio 

tornou-se um hábito para, pelo menos, 80,1% dos camponeses entrevistados por 

equipes da Coordenadoria de Análises Mercadológicas do Banco do Brasil. Mesmo 

assim, 17,4% não entendem o que dizem os locutores. Esse trabalho é mostrado e 

comentado por Manoel Barbosa, na Página A-294. 

  

Estar na página “A-29” significa estar localizado na primeira seção do jornal. Na 

edição de domingo – muito mais extensa que as dos demais dia da semana –, além das três 

seções usuais da edição semanal, o periódico contava com o caderno “Clube das Leitoras”, 

que tratava de assuntos supostamente femininos, como beleza e culinária. A seção B, a única 

que era designada com um título, “Viver”, falava sobre assuntos culturais e de entretenimento. 

A terceira e última seção era a de classificados. A seção A, por sua vez, tratava de assuntos 

múltiplos, desde política, assuntos internacionais, esportes e notícias diversas, que eram 

alocadas sob o título de “geral”.  

A reportagem que comentava a pesquisa feita com os trabalhadores rurais estava na 

subseção “geral”. Apesar de não dividir a página com nenhuma outra matéria, a página A-29 

trazia três grandes propagandas: um anúncio de um show da cantora Alcione; anúncios de 

preços de uma loja de eletrônicos; e uma terceira propaganda, com informações sobre um 

curso de turismo. Ainda assim, o espaço reservado a matéria foi bastante grande, que além do 
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texto, subdividido em três partes (uma pequena introdução; uma segunda parte intitulada 

“Difícil traçar o perfil” – subdividida em duas partes –; e uma terceira com o título “Gosto 

musical no campo”), apresentava também duas fotografias, onde uma mostrava o camponês 

trabalhando – cortando cana –, e a outra o que parece ser um momento de descanso do 

trabalhador. A matéria não diz a autoria das fotos ou se são de algum arquivo do jornal. No 

acervo do DOPS não encontramos a página inteira do jornal, mas apenas o texto e as 

fotografias da matéria. As propagandas que estavam na mesma página não foram arquivadas.  

A pesquisa realizada pela Coordenadoria de Análises Mercadológicas do Banco do 

Brasil tinha o objetivo de apresentar hábitos da vida dos camponeses do Brasil. Para isso, a 

Comec realizou um empreendimento relativamente grande, pois apesar de ter o objetivo de 

buscar dados mais minuciosos do que aqueles revelados pelo IBGE, a Coordenadoria aplicou 

um rigor científico e estatístico através de consultoria com professores importantes da UnB da 

área de Sociologia, além de ter o apoio de instituições como o Incra, Projeto Rondon, 

Secretarias de Agricultura, Sindicatos Rurais, Cooperativas agrícolas, prefeituras, entre outras 

entidades e órgãos. 

Todas essas informações podem ser encontradas na matéria do jornalista Manoel 

Barbosa5, que constrói um texto de caráter opinativo, e revela a maneira como os 

trabalhadores rurais eram lidos pela imprensa local. “O camponês só usa o rádio para ouvir 

música”; “O agricultor ainda não tem o hábito de ouvir a programação para o campo”; “[...] 

em Pernambuco ainda se ouvem mais ‘rock’, Roberto Carlos e Rita Lee”, são algumas das 

frases (algumas em caráter irônico) em destaque na matéria, que revelam o direcionamento do 

olhar dado pelo jornal aos hábitos dos trabalhadores rurais descobertos pela pesquisa.  

 

A maioria dos camponeses pernambucanos ouve rádio - 80,1% - mas, desse total, só 

64,3 o utilizam para informações sobre os seus problemas, através dos programas 

especializados para o homem do campo. Isto sugere que, no meio rural, em 

Pernambuco, ainda se ouvem mais "rock", Roberto Carlos e Rita Lee. (grifo nosso)6 

 

                                                           
5 Apesar dos esforços empreendidos, ainda não conseguimos ter acesso à pesquisa realizada pela Comec do 

Banco do Brasil, em 1980. 
6 “Pesquisa mostra o mundo do camponês”. Jornal Diario de Pernambuco, 25 de outubro de 1981. p. A-29. 

Arquivo Público Estadual Jordão Emerenciano (APEJE). 
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Com essa frase em destaque a reportagem é iniciada. Ao apresentar os dados 

estatísticos revelados pela pesquisa, Manuel Barbosa faz o que ele chama de uma leitura 

interpretativa. Assim, apesar da maioria dos entrevistados afirmarem que utilizam o rádio para 

“informações sobre os seus problemas”, o jornalista arremata o dado com a partícula “só”, 

como se estivesse falando de um número bastante pequeno. Posto que a maioria dos 

trabalhadores rurais eram pessoas analfabetas (essa mesma pesquisa revela a porcentagem de 

56,6 de analfabetos em Pernambuco entre os entrevistados, o maior índice do país), o dado de 

64,3% de trabalhadores que usam o rádio para se informar poderia ser lido com otimismo, 

mas não é. 

Em outra passagem da reportagem, já na seção final intitulada “Gosto musical no 

campo”, Manuel Barbosa comenta, com um certo tom de lamentação e pesar, sobre o que 

disseram os trabalhadores a respeito do que eles gostariam de ter acesso no rádio: 

 

Os pesquisadores procuraram estabelecer o que ele [o camponês] pretendia ou 

poderia querer mais do rádio, os serviços que mais desejava. A pergunta que obteve 

maior percentual de resposta foi com referência à necessidade de mais informações 

sobre "lavoura/agricultura" - 14,7%. Todas as outras respostas obtiveram índices 

inexpressivos: informação sobre alimentação, higiene e saúde - 2,7%; 

cooperativismo - 0,2%; práticas bancárias - 0,4%, etc. Sempre assim: assuntos 

fundamentais para a vida do homem do campo e que, no entanto, praticamente não 

interessam. Exatamente esse item da pesquisa foi o que apresentou o maior 

percentual de pessoas que nada responderam - 28,3%. Ou seja: pessoas que 

demonstraram completa indiferença por melhores informações que poderiam obter 

do rádio, sua principal e única fonte de informação e educação7. 

 

O editorial do jornal Diario de Pernambuco, e de outros jornais de grande circulação 

da cidade do Recife, como o Jornal do Commercio, em quase todos os momentos durante a 

ditadura civil-militar do Brasil tratou os assuntos dos trabalhadores, e as questões trabalhistas 

como assunto de polícia (em muito seguindo o direcionamento do tratamento despendido pelo 

próprio Estado aos trabalhadores). Quase sempre as matérias sobre trabalhadores estavam na 

                                                           
7 “Pesquisa mostra o mundo do camponês”. Jornal Diario de Pernambuco, 25 de outubro de 1981. p. A-29. 
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seção policial do jornal, e estes eram adjetivados de agitadores, comunistas, acusados de 

cometer incêndios criminosos.  

Entretanto, ao mesmo tempo, o que talvez possamos chamar de um outro setor de 

jornalistas constrói um discurso diferente sobre a relação dos trabalhadores rurais com o 

rádio. Maria Salett Tauk Santos (1986), em artigo publicado na Revista Intercom, também se 

utiliza da mesma pesquisa realizada pela Comec do Banco do Brasil para fazer um outro tipo 

de análise sobre os camponeses. A jornalista e professora afirma que esse estudo revela que o 

papel do rádio no campo impõe uma “mentalidade contemporânea” que apesar de no discurso 

buscar a modernização, na prática só traz a desigualdade. Ou seja, apesar do momento 

histórico de repressão, e de uma mídia dominante que faz uma leitura de acordo com os 

interesses de um editorial que representa a elite, outros discursos são possíveis. 

O mundo do trabalhador rural: questões possíveis 

 

A reportagem do jornal Diario de Pernambuco nos ajuda a pensar sobre o mundo do 

trabalhador rural. As informações trazidas sobre a pesquisa do Branco do Brasil, os 

comentários do discurso jornalístico do Diario de Pernambuco e a vigilância policial aos 

trabalhadores rurais (que fica clara, por exemplo, quando nos deparamos com uma pasta 

organizada pelos agentes do DOPS, mapeando várias reportagens, entre os anos de 1980 e 

1981, sobre quaisquer assuntos relacionados ao homem do campo), incitam perguntas sobre a 

vida rural. 

É importante pensarmos, por exemplo, sobre como se dava o acesso do trabalhador ao 

rádio. Apesar desse ser o objeto de comunicação e entretenimento mais popular nesse 

momento e contexto (histórico e especial), ele provavelmente não estava presente em grande 

parte das casas rurais, tendo em vista a situação de miséria em que viviam as famílias, que 

muitas vezes reivindicavam coisas básicas, como o pagamento dos salários. 

Outra questão que pode ser colocada é: porque o DOPS julgou esta matéria do jornal 

Diario de Pernambuco como sendo passível de integrar uma pasta sobre as greves e 

articulações trabalhistas dos camponeses do ano de 1980? Qual a ligação entre “o gosto do 

camponês” e as ações grevistas, ambas noticiadas pelo Diario? 



7 

 

 

Debater esses problemas pode nos ajudar a promover deslocamentos na pesquisa, 

pensando em como a documentação da polícia traz elementos da vida cotidiana do trabalhador 

rural da Zona da Mata de Pernambuco. 
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