UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
FACULDADE DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO
MESTRADO EM COMUNICAÇÃO

DAGMAR OLMO TALGA

COMUNICAÇÃO E LUTA PELA TERRA EM GOIÁS: estudo a partir do
acampamento Dom Tomás Balduino

Goiânia 2017

2

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
FACULDADE DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO

DAGMAR OLMO TALGA

A COMUNICAÇÃO E LUTA PELA TERRA EM GOIÁS: estudo a partir do
acampamento Dom Tomás Balduino

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação
em Comunicação da faculdade de Informação e
Comunicação da Universidade Federal de Goiás, para
obtenção do título do Mestre em Comunicação.
Área de Concentração: Comunicação, Cultura e
Cidadania.
Linha de Pesquisa: Mídia e Cidadania
Orientador: Tiago Mainieri de Oliveira.

Goiânia 2017

3
Capa: Aleide Pereira de Jesus, Sidnei Ferreira de Jesus, Gabrielly Pereira de Jesus, José Henrique
Ferreira de Jesus e Sidnei Ferreira de Jesus Filho. Moradores acampados no pré-assentamento no Município de
Corumbá – Goiás. Foto: Dagmar Olmo Talga. 2017.

4

DAGMAR OLMO TALGA

COMUNICAÇÃO E LUTA PELA TERRA EM GOIÁS: estudo a partir do
acampamento Dom Tomás Balduino

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Comunicação para
obtenção do título de Mestre em Comunicação, aprovada em 28 de junho de 2017, pela Banca
Examinadora composta pelos seguintes professores(as):

Prof. Dr. Tiago Mainieri de Oliveira
Orientador – PPGCOM/FIC/UFG

Profa. Dra. Luciene de Oliveira Dias
PPGCOM/FIC/UFG

Prof. Dr. Carlos Rodrigues Brandão
PPGAS/IFCH/UNICAMP

5

Esta dissertação é para Maria, Pedro,
Murilo, Rebeca, Alexandre, Débora, Jaqueline, Júnior,
Rafael, Lara, Samanta, Tiago, Anja,
Maria Rita, Zé do Galo, Cristiane, Zé Lúcio, Rafaela, Zé Antônio, Joaquim e Vô
Nelson, estruturas da minha vida;
para Valdir Misnerovicz e Rosana Fernandes;
sementes de esperança na luta pela terra;
para Zé Fernandes, religioso, evangelizador da justiça;
para Elizabet Cerqueira, “hospedeira” de consciência libertadora,
para as mulheres e os homens do acampamento Dom Tomás Balduino;
para Dom Tomás Balduino;
e para os que não desacreditaram.

6

Agradecimentos

Muitas pessoas para agradecer no processo de observar e aprender.
À minha família, Murilo, Rebeca, Pedro, Maria, Alexandre, Débora, Jaqueline, Júnior,
Rafael, Lara, Samanta, Tiago, Anja, Maria Rita, Zé do Galo, Cristiane, Zé Lúcio, Rafaela, Zé
Antônio, Joaquim, Vô Nelson, Dedel, Glória, Marcelo, Gleida, Elciene, Cris, Deivid, Lilian,
Olívia, Sabina e Miquelina. Todo o meu amor.
À Tiago Mainieri de Oliveira, por me orientar também nos caminhos da paciência e do
cuidado nestes três anos, cuidado com o próximo, com o outro. Progressivamente.
Aos professores do PPGCOM//FIC/UFG, onde não só aprendi, mas convivi. Ana
Carolina Rocha Pessoa Temer, Simone Antoniaci Tuzzo, Claudomilson Fernandes Braga,
Magno Luiz Medeiros da Silva e Luciene de Oliveira Dias. Minha eterna gratidão.
Aos professores da FIC, Juarez Ferraz de Maia e Angelita Pereira de Lima, pelo
carinho e dedicação.
Aos técnicos administrativos do PPGCOM, pessoas extraordinárias. Em especial a
Annelise Vinhal Lício e Tessa Monteiro Lettieri.
Á professora Simone Antoniaci Tuzzo, por participar da minha banca de qualificação,
por me acompanhar, por dispor em compartilhar um pouco do seu conhecimento.
À professora Luciene de Oliveira Dias, por participar da minha banca de qualificação
e defesa, por me orientar nas horas difíceis, pelas trocas, por mostrar que outro mundo é
possível e necessário e lutar por isso, todo meu carinho.
À Carlos Rodrigues Brandão, por participar da minha banca de defesa, por ter essa
capacidade de entender a sociedade e ser tão simples, sobretudo, no seu dia-a-dia. E por estar
voltado aos saberes populares, a solidariedade, a Paulo Freire e ao mundo.
À Nilton José dos Reis Rocha, meu amigo, por me orientar nos rumos do povo, por me
ensinar em acreditar nas utopias, por se dispor, todo meu carinho.
Aos amigos(as) do mestrado, pelo carinho, pelo caminho, pela esperança, pelas
discussões, pelo futuro. Em especial a Laianny, Marília, Priscilla, Carolina, Mariana, Jordana,
Marcos, Ana Clara, Rafael, Filipe, Skarlett, Claudimiro, Felipe Ferreira, Rosalva, Cristina,
Jordânia, Eurípedes, Rhayssa, Tonny, Tessa e Ludmilla.
À Laianny, Marília, Priscilla, Claudimiro, Carolina, Jordana e Skarlett. Toda luz a
pessoas incríveis.
À Geisa Muller, por corrigir minha qualificação e pela paciência.

7

À Cesar Casella, amigo, por corrigir minha dissertação final. Deus dê em dobro. Muita
luz.
À Natália Mesquita, obrigada. Sempre.
À Joyce de Almeida Borges, flor, obrigada pela companhia e ajuda no trabalho de
campo, pelas palavras de sempre.
À Gloria Patricia Piedrahita Sarmiento, todas as palavras são insuficientes, obrigada.
Aos amigos de lá, Carmem, Simone, Eduardo, Tarcísio, Polianna, Frei Rodrigo, Paula,
Igino, Jorgetânia, Marlena, Muller, Delma, Ivonilda, Ruthinha, Verinha, Osvando, Wlau,
Zuleide, Beto, Oreinha, Lindi, Laura, Dona Ana, Malu, Andréinha (pelas orações e tudo na
vida), Sol, Melgarejo, Pignati, Otília, Folgado, Miguel, Aguinaldo, Tião, Joyce, Tobias,
Gaúcho, família seu João Brás e do seu Toninho dos Santos.
Aos amigos daqui, Dona Jeza, Míriam, Dona Domingas, Adriane, Gleice (flor de Foz),
Marcia, Alessandra, Sérgio, Josi (Cuba libre), Emiliano, Fábio, Verônica, Ana Cláudia,
Cláudia, Xuxu, Mariana, Mara, Nana, Fabrícia, Gi, Dhyo, Miriam e Selma.
Aos amigos Thiago, Auristela e Bernardo, sempre presentes nas horas mais difíceis.
Á Fernanda Cruz, amiga e poeta dos sonhos.
Aos amores incondicionais, Caetana, Maria, Rose, Príncipe....
Á todos(as) os meus familiares em nome de Tia Tê e família.
Aos membros(as) do Núcleo de Agroecologia e Educação do Campo (GWATÁ/UEG),
em nome de Dudu, Luíza, Carol, João, Lara, Lindomar e tantos outros.
À Magnífica Mundi (FIC/UFG) e todos os seus membros(as). Nossa morada.
Aos membros do MST Goiás, em nome de Elizabeth, Valdir, Eni, Rosana, Patrícia,
Zarref e tantos outros(as).
As mulheres, homens e crianças do acampamento Dom Tomás Balduino, muita
esperança na luta pela terra.
As meninas da limpeza da (FIC/UFG), por um mundo menos injusto.
Aos membros(as) da CPT, em nome de Isolete, Cris, Elvis, Canuto, Paulo.
Aos membros da Comissão Dominicana de Justiça e Paz do Brasil, em nome de Frei
Zé Fernandes, Frei Paulo, Frei Mingas, Frei Marcos, Vilma, Belei, Mada e Bia.
À CAPES, por proporcionar condições para conclusão deste trabalho.
Ao Programa de Pós-graduação PPGCOM/FIC/UFG, por proporcionar a realização
deste trabalho.
À Murilo, por existir e compartilhar toda solidariedade do mundo. Te admiro e te amo.

8

“A terra é o meu quilombo, o meu espaço é o meu quilombo.
Onde eu estou, eu estou, quando estou eu sou."
Beatriz Nascimento
“Privatizaram sua vida, seu trabalho, sua hora de amar e seu direito de pensar. É da
empresa privada o seu passo em frente, seu pão e seu salário. E agora não contente querem
privatizar o conhecimento, a sabedoria, o pensamento, que só à humanidade pertence.”
Bertolt Brecht
“Aos esfarrapados do mundo e aos que neles se descobrem e, assim com eles sofrem,
mas, sobretudo, com eles lutam.”
Paulo Freire

9

RESUMO

As bases iniciais para a formação territorial brasileira, considerando o período posterior à
invasão europeia, foram certamente o latifúndio, a monocultura e o trabalho escravo. Essa
tríade foi responsável pela violência que caracterizou o avanço colonizador sobre as terras e
populações tradicionais, assim como, sobre as demais matrizes formadoras do povo brasileiro
e suas diferentes miscigenações. Na luta pelo território, contudo, também a resistência desses
povos por sua terra e forma de vida foi central para os novos arranjos territoriais e humanos.
Por outro lado, em alguns momentos, este processo ganhou nuances características. Podemos
citar, como exemplo, os conflitos pela terra e território ocorridos nas diversas regiões
brasileiras: Cabanagem na Região Amazônica, Canudos na Região Nordeste, Contestado e
Porecatu na Região Sul, Ligas Camponesas na Região Nordeste, Trombas e Formoso na
Região Centro-Oeste. As duas últimas, ocorreram no limiar - e foram motivos para - da
instalação da Ditadura Militar de 1964, que enterrou vários projetos políticos e sociais que
incluíam a democratização do acesso à terra e o direito ao território. A luta recente pela terra
pode ser contada a partir de meados da década de 1980, no âmbito da redemocratização
brasileira, com o surgimento do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra - MST, entre
outros que forneceram, a partir de então, um novo sentido à luta pela terra. A ocupação do
latifúndio improdutivo e os acampamentos coletivos com intuito de pressionar pela
desapropriação passam a fazer parte das táticas de luta dos movimentos sociais populares no
campo. Todo esse processo histórico, por sua vez, foi acompanhado pelos discursos
hegemônicos que sustentam e dão suporte à concentração fundiária brasileira e goiana, em
específico. A mídia em sua magnitude é um ator político desse processo, juntamente com as
novas mídias digitais, facebook, whatzapp, Google etc. e, principalmente, a mídia televisiva
que possui grande abrangência. A recente campanha “O AGRO É POP” exemplifica a força
destes instrumentos na luta ideológica pelas mentes, o que influencia diretamente no resultado
da luta pela terra. O latifúndio da mídia, desta forma, tem assumido relevância equiparada ao
latifúndio concreto da posse da terra, bem como suas relações múltiplas com transnacionais
ao redor do mundo e o mercado financeiro. Em contrapartida, nos questionamos sobre a
utilização de tais processos de comunicação pelos camponeses em luta pela terra. Como a
comunicação de forma geral, e as novas mídias digitais, em específico, influenciam na luta
pela terra no Brasil e destacadamente em Goiás? Em que amplitude tais instrumentos
midiáticos são utilizados pelos acampados ou por suas lideranças no processo de luta? Qual a
força dos processos de comunicação no desenvolvimento e desfecho dos conflitos pela terra?
No sentido de refletir e buscar resposta para estas e outras questões, temos como objetivo
principal nesta dissertação entender como os processos de comunicação influenciam a luta
pela terra no Estado de Goiás. Temos como foco de análise os sujeitos do Acampamento Dom
Tomás Balduino, consolidado inicialmente na ocupação da Fazenda Santa Mônica em
Corumbá de Goiás, em 2014, mas que continua em movimento em outros espaços como o
município de Formosa, também em Goiás. O processo investigativo que resultou nesta
dissertação tem suas bases na perspectiva participante de pesquisa, entendendo que somente é
possível compreender de fato o contexto pesquisado com uma imersão participativa no
cotidiano social, político e cultural dos sujeitos com os quais compartilhamos a pesquisa.
Destacadamente, utilizamos a observação participante como instrumento de campo, utilizado,
em diferentes momentos e locais, durante imersão no território de vida das famílias
acampadas no Acampamento Dom Tomás Balduino. Nestes momentos também foram
realizadas 36 entrevistas com homens e mulheres acampados. Para a análise de tais entrevistas
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utilizamos a Análise de Conteúdo (AC), que nos forneceu elementos sólidos para as reflexões,
discussões e análises aqui apresentadas. Esperamos de alguma forma, com os resultados
alcançados, contribuir com o desvelamento da influência dos processos de comunicação na
luta pela terra no Estado de Goiás. E concomitantemente contribuir com a luta pela terra e
pelo território de sujeitos acampados no Estado de Goiás.

Palavras-chave: Comunicação. Mídia. Internet. Luta pela terra. Acampamento Dom Tomás
Balduino.
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RESUMEN

Las bases iniciales para la formación territorial brasilera, considerando el periodo posterior a
la invasión europea, fueron ciertamente el latifundio, la mono cultura y el trabajo esclavo. Esa
triada fue responsable de la violencia que caracterizó el avance colonizador sobre las tierras y
poblaciones tradicionales, así como de las demás matrices formadoras del pueblo brasilero y
sus diferentes hibridaciones. En la lucha por el territorio, sin embargo, también la resistencia
de esos pueblos por su tierra y forma de vida fue central para los nuevos ajustes territoriales y
humanos. Por otro lado, en algunos momentos este proceso ganó diversas características.
Podemos citar por ejemplo los conflictos por la tierra y territorio ocurridos en las diversas
regiones brasileras: Cabanagem en la región Amazónica, Canudos en la Región Nordeste,
Contestado y Porecatu en la Región Sur, Ligas Camponesas en la Región Nordeste, Trombas
y Formoso en la Región Centro-Oeste. Las dos últimas ocurrieron en el umbral – y fueron
motivos para - de la instalación de la Dictadura Militar de 1964, que enterró varios proyectos
políticos y sociales que incluían la democratización del acceso a la tierra y el derecho al
territorio. La lucha reciente por la tierra puede ser contada a partir de mediados de la década
de 1980, en el ámbito de la redemocratización brasileira, con el surgimiento del Movimiento
de los Trabajadores Rurales Sin Tierra –MST, entre otros que proporcionaron, desde entonces,
un nuevo sentido a la lucha por la tierra. La ocupación del latifundio improductivo y los
acampamentos colectivos con el propósito de presionar por la expropiación pasan a ser parte
de las tácticas de lucha de los movimientos sociales y populares del campo. Todo ese proceso
histórico a su vez, fue acompañado por los discursos hegemónicos que sustentan y dan
soporte a la concentración agraria brasilera y específicamente goiana. Los Medios de
Comunicación en su magnitud son un actor político de este proceso, de la mano con los
nuevos medios digitales Facebook, WhatsApp, Google, etc., y principalmente la televisión
que posee gran alcance. La reciente campaña “O AGRO É POP” ejemplifica la fuerza de
estos instrumentos en la lucha ideológica por la mente, lo cual influencia directamente en el
resultado de la lucha por la tierra. De esa forma, el latifundio de los Medios ha asumido
relevancia equivalente al latifundio concreto de la posesión de la tierra así como sus múltiples
relaciones con trasnacionales alrededor del mundo y el mercado financiero. En contrapartida,
nos cuestionamos sobre la utilización de tales procesos de comunicación por los campesinos
en la lucha por la tierra. ¿Cómo la comunicación de forma general y, específicamente los
nuevos medios digitales influencian en la lucha por la tierra en Brasil, y puntualmente en
Goiás? ¿En qué amplitud tales instrumentos mediáticos son utilizados por los acampados o
por sus lideranzas en el proceso de lucha? ¿Cuál es la fuerza de los procesos de comunicación
en el desarrollo y desenlace de los conflictos por la tierra? Con intención de reflexionar y
buscar respuestas para estas y otras cuestiones, tenemos como objetivo principal en esta
disertación, entender cómo los procesos de comunicación influencian la lucha por la tierra en
el Estado de Goiás. Teniendo como población de análisis los sujetos del Acampamento Don
Tomás Balduino, consolidado inicialmente en la ocupación de la Hacienda Santa Mónica en
Corumbá de Goiás, en el año 2014, más que continúa en movimiento en otros espacios como
el municipio de Formosa, también en el Estado de Goiás. El proceso investigativo que resultó
de esta disertación está basado en una perspectiva de investigación participante, entendiendo
que, solamente es posible comprender de hecho el contexto investigando con una inmersión
participativa en el cotidiano social, político y cultural de los sujetos con los cuales
compartimos la investigación. Destacadamente usamos la observación participante como
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instrumento de campo, utilizado en diferentes momentos y lugares, durante la inmersión en el
territorio de la vida de las familias acampada en el Acampamento Don Tomás Balduino. En
estos momentos también fueron realizadas 36 entrevistas con hombres y mujeres acampados.
Para el análisis de tales entrevistas utilizamos el Análisis de Contenido (AC), que nos
proporciona elementos sólidos para las reflexiones, discusiones y análisis aquí presentados.
Con los resultados alcanzados esperamos contribuir de alguna forma con el desvelamiento de
la influencia de los procesos de comunicación en la lucha por la tierra en el Estado de Goiás.
Y, concomitantemente contribuir con la lucha por la tierra y por el territorio de sujetos
acampados en el Estado de Goiás

Palabras clave: Comunicación, Medios, Internet, Lucha por la Tierra, Acampamento Don
Tomás Balduino
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INTRODUÇÃO

Na sociedade fundada no modo de produção capitalista e neoliberal, os grandes meios
de comunicação são instrumentos que exercem ações e influências na população, atuando
principalmente como poder midiático concentrador das oligarquias do capital.
A importância política e social dos meios de comunicação de massa, entendidos como
aparelhos hegemônicos, principalmente do sistema financeiro, do Estado, dos conglomerados
midiáticos familiares e das grandes transnacionais, assume dupla importância, na medida em
que suas práticas atendem aos interesses das classes dominantes. Nas linhas e entrelinhas, diz
Galeano (2012, p. 367), se um mundo novo fosse possível e “[...] para que a América Latina
possa nascer de novo, será preciso derrubar seus donos, país por país, abrem-se tempos de
rebelião e mudança”.
Encontramos na mídia um meio de extremo poder e de manipulação de opiniões, que,
através do processo de construção da notícia, apresenta ao seu público/consumidor uma
representação da realidade. Uma realidade existente apenas nos interesses de uma
determinada empresa midiática, ou nos seus profissionais de carreira. “A sociedade
midiatizada ainda se encontra distante de processos comunicacionais mais plurais e
verdadeiramente democráticos” (MAINIERI, 2016, p. 40).
É verdade que muito do que a grande imprensa informa ao público é parte da
realidade, porém, é uma realidade desvirtuada, que sofre modificações no seu contexto e na
sua abordagem narrativa. De modo que, constrói-se, muitas vezes, um novo fato, uma nova
história e, desta maneira, se está muito longe do que realmente aconteceu. Castells (2015, p.
124) avalia que “o controle sobre o espaço da comunicação, sempre aumentou e diminuiu de
acordo com mudanças complementares, e contraditórias na regulamentação, nos mercados, no
ambiente político e nas inovações tecnológicas”.
Neste sentido, com a disseminação da internet, a partir dos anos de 1990, ocorreu uma
quebra dos padrões tradicionais de comunicação e também uma mudança no campo da
informação. A internet tem desempenhado o papel de modificação da tradicional versão
emissor/receptor, possibilitando vários canais de informação e comunicação, com diálogos
horizontais, melhorando a circulação de informações, antes totalmente monopolizadas e
negadas à maioria das classes populares.
Com o surgimento e a consolidação das novas mídias digitais, a sociedade foi
inserindo-se no mundo virtual. Grupos sociais populares que, anteriormente, tinham acesso
restrito à informação e, principalmente, não tinham possibilidade de participação como
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sujeitos ativos na divulgação de notícias e/ou conhecimentos, assumiram, ainda que em
pequenas doses, a construção do processo de comunicação digital, com destaque para os
espaços de mídia independente. A interação tornou mais fácil a aproximação de pessoas na
web, em um ambiente de rápidas e efetivas respostas, onde os indivíduos acabam formando
novas redes sociais através de plataformas online.
É certo que a internet constitui um campo hegemônico no controle da informação,
tendo permitido o fortalecimento do capitalismo como modo de produção dominante. Por
outro lado, este instrumento também traz uma contradição dialética interna, desde que permite
a construção de processos comunicativos contra-hegemônicos. Movimentos sociais populares
têm se apropriado das novas mídias digitais sociais como canais na articulação política, na
construção de ações de transformação social.
Esta pesquisa, a partir da luta pela terra e do acesso ao ciberespaço, busca refletir
como os processos de comunicação influenciam na luta pela terra no Estado de Goiás. Nesta
reflexão, pergunta-se: que impactos sociopolíticos e estratégicos estão presentes no acesso a
rede e na divulgação das informações no processo de luta pela terra no Estado de Goiás?
Como se processam essas práticas de comunicação dos movimentos sociais populares, as suas
resistências, frente ao poder econômico do capital?
Trata-se de enxergá-los, na sua constituição, como práticas sociais que navegam entre
a certeza e a incerteza, com graus diversos de probabilidades na sua concreção. Neste
panorama, refletindo sobre tais questões, na direção de problematizá-las, escolhemos para
nossa análise o acampamento de luta pela terra “Dom Tomás Balduino”, situado no município
de Corumbá de Goiás, no Estado de Goiás, adistante 110 quilômetros da capital Goiânia,
enquanto recorte espacial de nossa pesquisa.
O acampamento “Dom Tomás Balduino”, segundo o Movimento dos Trabalhadores
Rurais Sem Terra – MST (2016), surgiu no dia 31 de agosto de 2014, mediante a ocupação da
fazenda Santa Mônica, realizada por mais de três mil famílias do MST. Segundo o
movimento, a propriedade é um aglomerado de imóveis rurais com mais de 21 mil hectares,
estando entre os mais de 90 imóveis rurais registrados em nome do senador, ex-ministro das
comunicações, dono do monopólio televisivo filiado a Rede Globo no Estado do Ceará e atual
presidente do Senado Federal, Eunício Oliveira, do PMDB/CE. A propriedade está localizada
entre os municípios de Alexânia, Abadiânia e Corumbá (GO).
Os trabalhadores e trabalhadoras rurais deram o nome ao acampamento em
homenagem ao bispo emérito de Goiás/GO, um dos fundadores da Comissão Pastoral da Terra
(CPT) e do Conselho Indigenista Missionário (CIMI), Dom Tomás Balduino.
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De acordo com o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra – MST (2014),
ainda no primeiro dia de ocupação (31 de agosto de 2014), as famílias acampadas realizaram
uma assembleia em que tiveram a oportunidade de se organizar e denunciar o senador Eunício
Oliveira. Em nota publicada pelo MST Estadual de Goiás, na página online do Movimento
dos Trabalhadores Rurais Sem Terra – MST (2014), o movimento expõe suas indagações
sobre a ocupação das mais de três mil famílias: “[...] Quais os interesses de um senador do
Ceará em acumular mais de 20 propriedades, muitas delas de numerosas famílias camponesas,
em uma cidade do estado de Goiás, perfazendo um total de mais de 20 mil hectares?”. Desta
maneira, conforme o movimento, “[...] fica claro que o objetivo é exclusivamente a
especulação financeira da área, que está localizada entre Brasília e Goiânia, uma das regiões
que mais cresce no país” (MST, 2014).
Para o MST de Goiás (2014), a única alternativa é a destinação da área para a reforma
agrária:

[...] apresentamos como exigência a desapropriação de todo o complexo e o
assentamento das famílias. Para isso, já iniciamos as negociações com os
Governos Federal e Estadual. Essa ocupação é a oportunidade da presidenta
Dilma concretizar o que tem defendido como reforma agrária: assentar
famílias em terras de boa qualidade, próximas dos centros urbanos, para
produzir alimento para a população. [...] Com essa ocupação, o MST
reafirma seu compromisso com a sociedade brasileira de lutar pelo fim do
latifúndio, contra o agronegócio e pela produção de alimentos saudáveis para
o povo da cidade e do campo. (MST, 2014)

Na nota o MST Goiás (2014) também complementa que esse é um claro exemplo de
como o Estado brasileiro tem profundos vínculos com o latifúndio e o agronegócio:
O parlamento nacional hoje é hegemonizado por ruralistas, que possuem
mais de 1/3 do total de deputados e senadores, enquanto os representantes
camponeses não chegam a uma dezena. São justamente esses ruralistas que
destruíram o Código Florestal e agora avançam para destruir as terras
indígenas (com a PEC 215), além de defenderem a flexibilização das leis
trabalhistas e de impedirem uma regulamentação mais rigorosa dos
agrotóxicos. Apesar do poder do agronegócio, que influencia no atual
processo eleitoral, financiando a campanha dos principais candidatos dos
poderes executivo e legislativo, a força da nossa ocupação demonstra que
esse modelo de morte está com os dias contados. Sendo a maior ocupação
realizada no estado de Goiás nos últimos 10 anos, é composta por jovens,
homens e mulheres que demonstram a atualidade da reforma agrária para um
novo projeto de desenvolvimento para o país, baseado nas necessidades reais
do povo trabalhador brasileiro. (MST, 2014)

Após seis meses de ocupação de parte do Complexo das Fazendas Santa Mônica,
aproximadamente três mil famílias, ligadas ao Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem
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Terra - MST e que compunham o Acampamento Dom Tomás Balduino, deixaram a área após
uma reintegração de posse, emitida judicialmente. De acordo com o MST de Goiás (2014),
durante o período de acampamento, as famílias produziram no local uma diversidade de
alimentos, cultivados de forma comunitária e agroecológica, entre os quais se destacaram:
arroz, feijão, milho, mandioca, abóbora, alface, couve, amendoim, gergelim, pimentão, dentre
vários outros produtos. A produção agroecológica, resultado do trabalho dos agricultores/as
acampados/as, cobria mais de 60 hectares da área.
Entre os compromissos estabelecidos para a saída das famílias da área, além da
instauração do processo de assentamento num prazo de 60 dias, havia a garantia da colheita
de todos os alimentos cultivados. No entanto, apenas uma semana depois da saída da área,
segundo representantes do Comitê de Apoio e Solidariedade ao Acampamento Dom Tomás
Balduino (2014), as lavouras foram invadidas pelos bois do senador, que comeram os
alimentos que serviriam de sustento aos acampados/as.
Parte das famílias, desde então, se encontram acampadas, provisoriamente, em uma
área do Centro de Formação Hugo Chaves, na cidade de Corumbá de Goiás. Outra parte está
pré-assentada em uma área no município de Formosa de Goiás, aguardando o assentamento
definitivo (outro compromisso estabelecido com o Governo Federal para a desocupação da
área) e, por fim, algumas famílias integraram um outro acampamento, organizado também
pelo MST de Goiás, no município de Santa Helena, no Estado de Goiás, onde há,
aproximadamente, quatro mil famílias acampadas.
Esta pesquisa parte das inquietações, surgidas em 2006 durante o trabalho de
assessoria e produção audiovisual de um documentário sobre a luta pela terra, feito para a
Animação Pastoral e Social no meio Rural (APR), uma entidade ligada a Diocese de
Uberlândia, na região do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, no Estado de Minas Gerais. A
partir desta e de novas experiências com a temática da luta pela terra e os meios de
comunicação, percebemos a relevância em conhecer, dialogicizar e compreender mais do
mundo e suas nuances na vida oprimida no campo.
Na análise de uma situação existencial concreta, “codificada”, se verifica
exatamente este movimento do pensar. A descodificação da situação
existencial provoca esta postura normal, que implica num partir
abstratamente até o concreto; que implica numa ida das partes ao todo e
nunca volta deste às partes, que implica num conhecimento do sujeito no
objeto (a situação existencial concreta) e do objeto como situação em que
está o sujeito. (FREIRE,1978, p. 114)
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Com objetivo de analisar como os processos de comunicação influenciam na luta pela
terra no Estado de Goiás, procuramos entender como um segmento social popular da classe
trabalhadora,

especificamente

de

trabalhadores

e

trabalhadoras

rurais

sem-terra,

explorados(as) e expropriados(as) dos direitos fundamentais, se organizam e se apropriam dos
processos comunicacionais disponíveis, mobilizando-se em suas bases socioeconômicas e
culturais, buscando a ampliação dos diálogos, das circulações das informações, da produção
de conteúdo, dos embates nos conflitos e, principalmente, de sua maior causa, a luta pelo
território.
Território este que, de acordo com o pesquisador Milton Santos (2007), é o lugar onde
se entrelaçam todas as ações, as forças e as franquezas, as paixões, os poderes, “sendo ele o
lugar onde a história do homem se realiza a partir da manifestação de sua existência”. Ou seja,
ele não é visto apenas como
[...] o conjunto dos sistemas naturais e de sistemas de coisas superpostas,
mas como sendo o território usado, não o território em si. O território usado
é o chão mais a identidade. A identidade é o sentimento de pertencer àquilo
que nos pertence. O território é o fundamento do trabalho; o lugar da
residência, das trocas materiais e espirituais e do exercício da vida.
(SANTOS, 2007, p. 14).

Compreendendo, portanto, que as relações sociais estão inseridas aos territórios e que
os sujeitos produzem seus próprios territórios, Santos (2007) afirma que a desterritorialização
dos sujeitos de seus territórios significa a destruição dos mesmos, pois a vida está inserida ali,
naquele ambiente. Neste sentido, desterritorializar os sujeitos desencadeia as lutas e as
diversas resistências oriundas desses povos atingidos. Desta forma, entendemos que é
fundamental e necessário compreender onde está a luta pela terra e qual o seu significado,
para podermos então entender qual o grau de contribuição que se dá, a partir de preceitos
tecnológicos, no processo de contrainformação político-ideológico ao discurso representativo
hegemônico, advindo dos grandes meios de comunicação monopolistas do capital, dos setores
do agronegócio, na questão da Reforma Agrária e da luta pela terra.
Neste sentido, metodologicamente, para além do levantamento referencial teóricobibliográfico, trabalharemos com pesquisa qualitativa na observação participante. Para
analisar, interpretar, compreender e enunciar como os processos de comunicação influenciam
na luta pela terra no Estado de Goiás, utilizaremos a Análise de Conteúdo (AC), a partir de
entrevistas em profundidade com os sujeitos(as) do acampamento “Dom Tomás Balduino”,
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situado no município de Corumbá de Goiás, e os do pré-assentamento no município de
Formosa de Goiás.
Diante disso, nossa pesquisa está organizada, para além desta introdução, em cinco
capítulos e em uma conclusão, distribuídos em duas partes subsequentes. Na primeira parte, o
primeiro capítulo apresenta uma revisão de literatura sobre a luta pela terra no Brasil e sua
relação com os meios de comunicação, em que, a partir dos tópicos Comunicação no Brasil: a
grande mídia e as suas relações; Mídia contra hegemônica e a luta pela terra: os caminhos
da cidadania e Mídia, luta pela terra e a questão agrária brasileira: o Movimento dos
Trabalhadores Rurais sem Terra – MST, discutiremos o processo conjuntural que se deu a
partir da estruturação histórica, estabelecida e fortificada, entre a comunicação, a luta pela
terra, a cidadania e suas relações e correlações com o capital.
No segundo capítulo, tratamos das relações entre as novas mídias digitais e a luta pela
terra, organizado a discussão em dois subcapítulos, assim delineados: A conectividade às
margens: democratização e desigualdades digitais e As epidemias midiáticas digitais: a
concentração neoliberal das megacorporações. O primeiro subcapítulo apresenta, ainda, o
seguinte tópico: Dados e perspectivas da internet: exclusões digitais.
Entendemos que é necessário compreender os aspectos centrais da conectividade, seus
sujeitos, suas mobilizações, sua busca ao acesso, a produção e a distribuição desses
conteúdos, para podermos ler a conjuntura na qual uma estrutura global, como a internet,
manifesta-se em estruturas regionais e locais, como o acampamento Dom Tomás Balduino.
Posteriormente, abordaremos a concentração neoliberal do Facebook e suas relações com as
transnacionais do agronegócio mundial, com as megacorporações da internet e o capital
financeiro. Avançaremos, nos tópicos subsequentes, com observações acerca da apropriação
dos meios para difundir a descentralização e a democratização da produção das informações.
A segunda parte de nossa pesquisa trata-se de análise empírica. O terceiro capítulo
discute a construção dos significados: o campo rural e a comunicação, e se subdivide em
dois tópicos: A ordem estabelecida: características ideológicas e a expulsão dos “povos” do
campo brasileiro e Das terras goianas, os coronéis da informação: a mídia e as esferas de
poder. Esses dois tópicos foram construídos a partir de referências bibliográficas e de
entrevistas secundárias e primárias, feitas pela autora. Buscamos, neste capítulo, produzir uma
breve linha histórica, tanto em questões referentes à comunicação como também nas da luta
pela terra no Brasil e no Estado de Goiás, contribuindo, assim, na construção das narrativas
buscadas neste processo.
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O quarto capítulo é dedicado à construção da metodologia do trabalho. Tem por título:
Metodologia, análises, fundamentos e reflexões da pesquisa, e se subdivide em: A
metodologia e o processo de investigação; Ambiente da pesquisa: acampamento Dom Tomás
Balduino e Classificação da pesquisa: aspectos e direcionamentos. Este último se subdivide
em: Pesquisa bibliográfica; Antes do campo; O campo; Observação Participante; Entrevistas
em profundidade; Procedimentos para análise dos dados: análise de conteúdo e Descrição do
Método de Análise de Conteúdo.
O quinto capítulo, intitulado Interpretações do campo e no campo: processos
vivenciados, análises e percepções, aborda todo o desenvolvimento da análise, as
contextualizações, as reflexões, o aprofundamento da pesquisa de campo e suas concepções,
relacionando este conjunto com as teorias levantadas e percorridas, bem como mostra o nosso
olhar, enquanto observador(a) participante, permeado das reflexões freireanas.
Por fim, na conclusão, construímos empiricamente os resultados, baseados nas
reflexões teóricas dialogadas nesta pesquisa. Refletimos sobre os processos, os procedimentos
e as representações da informação, como também sobre sua construção a partir da
comunicação, da luta pela terra e da cidadania.
Permeando as nossas reflexões, aqui expostas em forma de pesquisa, buscamos, ao
longo da dissertação, discernir os aspectos direcionados aos sujeitos sociais populares do
campo, suas lutas e seus direitos como cidadãos, permitindo, assim, uma discussão entre a
luta popular no campo da sociedade, da mídia e da cidadania. Procuramos uma reflexão sobre
essas “gentes” que, antes de qualquer coisa, somos “nós”, “superexplorados”, buscamos como
caminho certo não o “possível” e o “colocado”, mas o necessário e o de direito, religamos os
saberes e os conhecimentos tradicionais populares navegando em paradigmas científicos,
procuramos reestabelecer os sonhos oprimidos como libertos, libertários e legitimamente
incontestáveis.
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PARTE I
COMUNICAÇÃO, MÍDIA, CIDADANIA E A LUTA PELA TERRA

[...] com o estatuto da terra, o que aconteceu, quando o trabalhador rural adquiriu direitos, e
o fazendeiro se volta contra eles, por quê? Por que os fazendeiros põem para fora todo
mundo, já que pela lei agora eu tenho que pagar direitos, tem que pagar meus direitos civis,
mais isso e mais aquilo, todo mundo na rua, então eles expulsam o povo. A gente via pelas
estradas quando vinha para cá, famílias inteiras, troucha nas costas, na cabeça. Pelas
estradas, indo para Itaberaí, Itapuranga, aqui em Goiás, enchendo as pontas de rua, naquele
tempo chamava pontas de rua.1

1

Carlos Rodrigues Brandão, Antropólogo, psicólogo, escritor e pesquisador, professor Emérito da Universidade
Estadual de Campinas – UNICAMP. Atua principalmente na área de antropologia rural, com pesquisas e escritos
voltados para cultura e educação popular. Em entrevista a autora no dia 12 de dezembro de 2015. Goiás – GO.
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CAPÍTULO 1
1.

A LUTA PELA TERRA NO BRASIL E OS MEIOS DE COMUNICAÇÃO

Este capítulo representa a construção de um campo teórico, procurando contrapor as
tradicionais representações da comunicação e da luta pela terra brasileira, moldada pelo
capital financeiro.
O processo comunicativo no Brasil, feito através da comunicação dos grandes meios é
um espetáculo, seduz pela estética e pela qualidade a maioria da população, desativando-a do
pensamento crítico. Nas palavras de Néstor Garcia Canclini (2013, p. 28): “[...] parece que
procuram desativar-nos: somos cada vez menos responsáveis, sem capacidade para intervir
nos espetáculos de que desfrutamos ou a informação que selecionam pra nós”.
Ao mesmo tempo, o caráter ideológico da informação está presente em todo sistema
de comunicação e, por consequência, na linguagem da informação. Ainda que, no discurso
jornalístico, busque-se, a todo o momento, demonstrar neutralidade e imparcialidade na
notícia, na verdade, os grandes meios de comunicação estão associados ao interesse de
grandes grupos empresariais, de políticos e de latifundiários, entre outros. O que faz com que
eles estejam cada vez mais fortes e concentrados, impondo suas pautas diariamente à
sociedade.
Neste sentido, a mídia se apresenta como um importante instrumento de manutenção
do consenso de interesses políticos, econômicos, sociais e culturais que, na realidade,
configura-se no processo de construção das notícias, cujas mensagens transmitidas formam a
opinião pública sobre os acontecimentos. E, por isso mesmo, cabe destacar que, segundo
Tuzzo (2005), a opinião pública nunca foi formada pela massa, e sim, “colocada para a
massa”, a partir de ideias pré-determinadas.
A opinião pública não é a expressão da massa, mas, a visão daqueles que
podem ter expressão na massa. A partir de uma exposição de ideias desses
grupos, pela mídia, por exemplo, são extraídas da massa as ideias que ela
conseguir articular, e recolocadas na mídia como reafirmação daquilo que
grupos minoritários e articulados, inclusive no tocante à política, desejam
que se acredite ser a opinião de toda a sociedade. (TUZZO, 2005, p. 72)

A violência imposta pela mídia, bem como suas estratégias e os elementos
responsáveis pela manutenção da manipulação da massa, recaem sobre a população não
letrada criticamente, cuja leitura crítica sociológica foi usurpada pela falta de uma educação
questionadora de seu universo. Um “oprimido midiático”, prontamente quieto ao seu opressor.
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“Na medida em que, para dominar, se esforçam por deter a ânsia de busca, a inquietação, o
poder de criar, que caracterizam a vida, os opressores matam a vida” (FREIRE, 1978, p. 50).
Nesse avanço do capitalismo na informação, os grandes meios de comunicação se apropriam
do questionamento:
Daí que vão se apropriando, cada vez mais, da ciência também, como
instrumento para suas finalidades. Da tecnologia, que usam como força
indiscutível de manutenção da “ordem opressora”, com a qual manipulam e
esmagam. Os oprimidos, como objetos, como quase “coisas”, não tem
finalidades. As suas, são as finalidades que lhes prescrevem os opressores.
(FREIRE, 1978, p. 50)

Para entender o papel da mídia na atualidade é preciso refletir e expor as estruturas, as
relações e correlações desse universo comunicacional de poder.

1.1 Comunicação no Brasil: a grande mídia e as suas relações
A luta pela terra no Brasil, bem como o embate pela democratização dos meios de
comunicação, seguem com homens e mulheres que optaram pela transformação, a partir de
organizações e movimentos contra-hegemônicos, que lutam contra um padrão existente e
consolidado de comunicação no país. Mais do que o acesso à terra, os atores sociais do
campo, buscam o acesso à informação, tanto quanto

à produção e à circulação dessa

informação. Agentes que interagem e formam a notícia, sendo “atores sociais midiatizados”.
Porém, o papel assumido pela grande mídia, a partir dos trabalhadores(as) rurais semterra, das lutas do campo, resulta também do processo de confronto que se estabelece com os
grandes grupos da comunicação, com seus interesses empresariais e o que se pretende dizer da
realidade dos conflitos agrários. As organizações patronais de comunicação foram redefinindo
a narrativa da trajetória política e social da luta pela terra no Brasil, a partir das informações
vinculadas na mídia, segundo os seus interesses.
No entanto, se, por um lado, a imprensa foi “capturada” pela dinâmica da
classe-patronal-em-confronto-com-os-seus-principais-opositores, por outro,
também assistimos a tentativa dos jornais de resgatarem seu espaço próprio,
ora estabelecendo suas prioridades, ora buscando construir sua própria
leitura sobre os novos acontecimentos. Daí, talvez, a imensa ambiguidade da
imprensa em relatar os fatos: editoriais e jornalistas concordam que a
violência é o caminho natural para a defesa da propriedade, e, ao mesmo
tempo, condenam a prática e o clima de violência existente, e associam o
agravamento da violência tão-somente a multiplicação das ocupações de
terra. Ressaltam a desqualificação dos trabalhadores rurais sem-terra como
sujeitos políticos com reivindicações próprias, contudo, estão sempre a
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procura de um mentor, de um “agente externo” que estaria “por detrás de
tudo isso”. Exacerbam e, de certa forma, dignificam o “poder de fogo” dos
grandes proprietários de terra, porém expõem, não sem um certo olhar
crítico, o retrato do atraso e a crueldade da violência. (BRUNO, 2009, p. 99)

E, por isso mesmo, as formas de organização comunicacionais midiáticas dos
movimentos populares do campo, suas estratégias de ação, seus métodos de trabalho e a sua
própria posição no campo, foram transformando-se a partir, mas não só, da luta pela terra,
pela imagem refletida e narrada através dos grandes meios de comunicação.
A grande mídia, em seu discurso midiático, tenta convencer o receptor da neutralidade
e da imparcialidade da sua informação, quando, na verdade, ela está ligada ao interesse de
grandes grupos empresariais, cada vez mais fortes, organizados e concentrados, que impõem
suas pautas à sociedade, diuturnamente. Dênis de Moraes (2016) reflete sobre essa questão a
partir do capital, de forma a compreender e entendermos esse cenário de concentração:
Os conglomerados midiáticos detêm a propriedade dos meios de produção, a
infraestrutura tecnológica e as bases logísticas, o que lhes confere
proeminência nos processos de produção material e imaterial. A
concentração dos processos produtivos e dos esquemas globais de
distribuição e comercialização em torno de um punhado de grupos
empresariais tem por finalidade garantir o maior domínio possível sobre a
cadeia de fabricação, processamento, comercialização e distribuição dos
produtos e serviços, ampliando consideravelmente a lucratividade.
(MORAES, 2016, p. 111)

Eleva-se, diante disso, a percepção de que os grandes meios de comunicação se
apresentam como um importante instrumento de manutenção do consenso e do senso comum,
em torno de interesses políticos e econômicos que, na realidade, configuram-se no processo
de construção das notícias, que formam a opinião pública sobre os acontecimentos. Ou seja,
as mensagens midiáticas são sempre ocultas, estão sempre presentes mas não são ditas. Elas
desempenham um papel fundamental na construção do sentido social, direcionam e apontam
os caminhos a seguir, sustentam a conjuntura e o amansamento dos questionamentos,
configurando-se refreadoras das disputas social e política.
O sistema midiático demonstra capacidade de fixar sentidos e ideologias,
selecionando os conteúdos que, a seu critério, devem ser vistos, lidos, e
ouvidos pelo conjunto do público. Por mais que haja escolhas, respostas e
reações diferenciadas aos conteúdos recebidos pela audiência, sabemos que
são os meios massivos que, na essência, definem os enfoques editoriais,
quais são os atores sociais que merecem ser incluídos ou marginalizados em
seus noticiários e programações, e quais as agendas e pautas que devem ser
destacadas ou ignoradas no que poderíamos chamar de gestão midiática da
realidade. Esses veículos difundem juízos de valor e sentenças sobre fatos e
acontecimentos, como se autorizados a funcionar como uma espécie de
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tribunal, sem delegação para tal. Sua intenção, assumida mas não declarada,
é disseminar informações, ideias e princípios que ajudam a organizar e a
unificar a opinião pública em torno de determinadas concepções de mundo.
(MORAES, 2016, p. 112)

Dênis de Moraes (2016) esclarece, ainda, que a informação jornalística é uma
experiência que já vem pré-formada pelos mediadores e pelo sistema no qual estão inseridos.
Na perspectiva rural, principalmente sobre os conflitos agrários, essa diversidade de
valores, os lados correspondentes da informação, a opinião dos lados dos fatos, raramente são
explicitados e tem o seu direito a visão da realidade respeitado. O que acontece, na maioria
das vezes, é que os “invasores” de terra, como são geralmente tratados pela grande mídia, não
são ouvidos e não tem seus pontos de vista esclarecidos e mencionados. Desta maneira, a
pluralidade dos fatos fica comprometida com um só lado da realidade. Neste sentido, Moraes
(2016) pontua sobre a (des)construção do acontecimento na informação:
Procura-se reduzir ao mínimo o espaço de circulação de visões alternativas e
contestadoras – mesmo que estas continuem se manifestando, se
reelaborando e resistindo, notadamente no âmbito disperso e descentralizado
da comunicação em Rede. A meta é deter análises e expressões de dissenso,
evitando atritos entre as interpretações dos acontecimentos e sua aceitação
por parte de indivíduos, grupos e classes. (MORAES, 2016, p. 112)

De acordo com Moraes (2016), sem meios de comunicação democráticos e plurais,
torna-se uma falácia os discursos da liberdade de expressão e da democracia na informação. A
prática da colonização da informação nos meios de comunicação configura-se uma realidade
das mais preocupantes, porque constitui uma hegemonia, excludente da maioria da massa sem
voz, citada como minoria.
A imposição da forma como os textos jornalísticos são construídos, cria uma série de
pressupostos assimilados pelo senso comum, como expõe Muniz Sodré (2009):

[...] o leitor dispõe-se a crer na versão oferecida pelo profissional. O
sensacionalismo, a manipulação da notícia, a propaganda disfarçada são
como irrupções maléficas na boa consciência jornalística, que não é imune
as enormes pressões da mídia de entretenimento, ao enfraquecimento
institucional de seus mecanismos de apuração do fato e a consequente perda
de rigor na transposição do que já foi pactuado com o público-leitor como
realidade objetiva. (SODRÉ, 2009, p. 43)

Sodré (2009) propõe que tudo o que é dito deve ser revisto, pois nada é o que parece,
sempre existem imagens e informações ocultas.
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No Brasil, os conglomerados midiáticos pertencem a grupos econômicos imbricados
na política, na religião, no agronegócio, entre outros, tornando-se grandes monopólios, ou
oligarquias, que defendem exclusivamente seus interesses, subordinados, por sua vez, aos
interesses do capital transnacional, que transforma a circulação das informações em poder
imperialista de convergência e, dificilmente, dão espaço para a expressão e a constituição de
interesses que ameacem as estruturas básicas do capitalismo neoliberal. Sodré (2012) ressalta
que “[...] a mídia, por sua vez, não é mais ventríloqua da comunidade nacional, e sim
interprete de si mesma enquanto boca orgânica do mercado” (SODRÉ, p. 132).
Portanto, os impactos das informações direcionadas para a massa, na sociedade,
pressupõem e representam formas importantes de influências diretas e indiretas na população,
formando uma visão de mundo, ou ideologias, de padrões de consumo, de valores morais,
culturais e políticos. Reconfiguram também mudanças nas relações dos indivíduos em
sociedade. Canclini (2013, p. 20) relata essa realidade: “[...] essas corporações concentram a
capacidade de selecionar e interpretar os acontecimentos históricos”. Temer e Nery (2013)
também relatam essa realidade da informação-mercadoria, a construção de um mercado
revestido de caracteres particulares e, sobretudo, representado midiaticamente, como a
verdade absoluta.

É preciso reconhecer também que, no mundo movido pelo capital, a
informação é uma mercadoria, e como mercadoria, possui limites próprios
para a produção e distribuição. Mas a informação, ao se tornar matéria-prima
de um processo de comunicação, pode gerar estados mentais que afetam a
liberdade do indivíduo ao exercer a própria vontade, para não falar de sua
influência no estabelecimento de conceitos tão essenciais como democracia,
vida, religião, liberdade e muitos outros. (TEMER; NERY, 2009, p. 179)

Também a partir de Sodré (2014) e suas colocações, entendemos que os grandes meios
de comunicação de massa apresentam condições de interferir nas relações sociais e no
comportamento da população.
Neste sentido, os principais problemas, no que tange o poder de persuasão da grande
mídia, são as elaborações de representações midiáticas parciais que, em sua grande maioria,
não apresentam os interesses de grande parte da população brasileira – como a classe
trabalhadora ou os diversos setores dos movimentos sociais populares –, sobretudo quando
alteraram e modificam o sentido da realidade para defender seus interesses socioeconômicos e
políticos, com reconfigurações das informações expostas para a população, trazendo impactos
para a sociedade. Sodré (2014, p. 56) reforça tais fatores dizendo que toda essa conjuntura
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comunicacional, rebarbada sob o domínio do capital, se mantém ideologicamente para
garantir também os privilégios da classe dominante no mercado financeiro.
Ficcionalizando ou virtualizando o real em função da atualidade histórica do
capital, o par comunicação-informação contribui, portanto, para
“naturalizar” o mercado financeiro como base da aceleração do
desenvolvimento econômico e como fonte da ideologia capitalista do bemestar humano na atual etapa da penetração da lei estrutural do valor (o
capital) em todos os espaços existenciais dos indivíduos. E assim, representa
um aspecto da luta de classes em que a modernização neoliberal acarreta o
desmantelamento do Estado de bem-estar social e da tradicional organização
das forças produtivas em favor da precarização do trabalho, com vistas ao
aumento de rendimentos do capital fictício. (SODRÉ, 2014. p. 56-57)

Na mesma vertente, Milton Santos (2011, p. 24) qualifica como os pilares da produção
capitalista a “tirania do dinheiro e tirania da informação”, pois “[...] sem o controle dos
espíritos seria impossível à regulação das finanças”.
A associação entre a tirania do dinheiro e a tirania da informação conduz,
desse modo, a aceleração dos processos hegemônicos, legitimados pelo
“pensamento único”, enquanto os demais processos acabam por ser
deglutidos ou se adaptam passiva ou ativamente, tornando-se
hegemonizados. Em outras palavras, os processos não hegemônicos tendem
seja a desaparecer fisicamente, seja a permanecer, mas de forma
subordinada, exceto em algumas áreas da vida social e em certas frações de
território, onde podem manter-se relativamente autônomos, isto é, capazes de
uma reprodução própria. (SANTOS, 2011, p.25)

Para Santos (2011, p. 27), as tiranias do dinheiro e da informação estão intimamente
relacionadas, ambas, juntas, “fornecem as bases do sistema ideológico que legitima as ações
mais características da época, e ao mesmo tempo, buscam conformar segundo um novo ethos
as relações socais e interpessoais, influenciando o caráter das pessoas”. Em consequência
disso, e a partir daí, o autor apresenta duas grandes formas de violência para a humanidade:
Entre os fatores constitutivos da globalização, em seu caráter perverso atual,
encontra-se a forma como a informação é oferecida a humanidade e a
emergência do dinheiro em estado puro como motor da vida econômica e
social. São duas violências centrais, alicerces do sistema ideológico que
justifica as ações hegemônicas e leva ao império das fabulações, das
percepções fragmentadas e ao discurso único do mundo, base dos novos
totalitarismos – isto é, dos globalitarismos – a que estamos assistindo.
(SANTOS, 2011, p. 29)

Para Santos (2011) essa violência da informação, a partir das condições técnicas hoje
existentes na comunicação, é marcada principalmente pela não ampliação do conhecimento
do planeta e dos objetos que o formam, pelo não conhecimento das sociedades que o habitam
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e dos homens e mulheres em sua realidade intrínseca. Pelo contrário, segundo o autor, essas
técnicas da informação são utilizadas por atores em função de seus objetivos particulares,
[...] são apropriadas por alguns Estados e por algumas empresas,
aprofundando assim os processos de criação de desigualdades. É desse modo
que a periferia do sistema capitalista acaba se tornando ainda mais periférica,
seja porque não dispõe totalmente dos novos meios de produção, seja porque
lhe escapa a possibilidade de controle. (SANTOS, 2011, p. 28)

José Marques de Melo (1985, p. 155) corrobora este estado de coisas, afirmando que,
nas sociedades, os modos de comunicação refletem os modos de produção, pois “[...] quem
detém o controle dos meios de produção retém também a propriedade dos meios de
comunicação. E naturalmente determina o modo de comunicação hegemônico”.
Notoriamente, identifica-se que “as práticas de comunicação dominantes estão intimamente
articuladas às estruturas de poder. Os fluxos da interação simbólica refletem os mecanismos
de controle social e político” (MELO, 1985, p. 155).
Nesta perspectiva, do avanço do capital midiático, Santos (2011) esclarece a gravidade
da informação manipulada quando transmitida, pois esta não esclarece, mas sim confunde:
“[...] isso tanto é mais grave porque, nas condições atuais da vida econômica e social, a
informação constitui um dado essencial e imprescindível” (pp. 28-29). Segundo o autor,
estamos em “um novo encantamento de mundo, no qual o discurso e a retórica são princípio e
o fim”. Santos (2011) diz ainda que “[...] as mídias nacionais globalizam, não apenas pela
chatice e mesmice das fotografias e dos títulos, mas pelos protagonistas mais presentes.
Falsificam-se os eventos, já que não é propriamente o fato o que a mídia nos dá, mas a sua
interpretação, isto é, a notícia” (pp. 28-29).
Os grandes meios de comunicação não mais são portadores de notícias, tornaram-se
difusores de opinião. E o povo, condicionado com a ideia irrefutável de que estão seguindo
uma opinião pública única, garante, neste sentido, a continuidade do processo. O pensamento
de Ignacio Ramonet (1999) explica que:

A informação se tornou de verdade e antes de tudo uma mercadoria. Não
possui mais valor específico ligado, por exemplo, à verdade ou à sua eficácia
cívica. Enquanto mercadoria, ela está em grande parte sujeita às leis do
mercado, da oferta e da demanda, em vez de estar sujeita a outras regras,
cívicas e éticas, de modo especial, que deveriam, estas sim, ser as suas.
(RAMONET, 1999, p. 28)

A grande imprensa se desenvolve antidemocraticamente, gerando um sistema de mídia
predominantemente privado, concentrado e fortemente marcado pela predominância do

36

capital financeiro, as diferentes oligarquias redistribuídas como concessionários do serviço
público de radiodifusão. Sodré (2012, p. 46) explicita essa ideologia capitalista midiática,
afirmando que “[...] o capital não gosta de gente. Capital gosta de capital, para se acumular
mais, é o compromisso do capital. O capital produtivista ainda tinha o compromisso do
operário, para explorar mais. O capital financeiro tem [compromisso] com a renda, com os
juros”.
A exclusão comunicacional da população, determinada pelo capital financeiro, é o
eixo central da mídia atualmente. Um exemplo clássico observado foi a participação da
grande imprensa na destituição, em 2016, da presidenta Dilma Rousseff no Brasil. Jessé
Souza (2016) analisou esse período como uma negação total ou parcial ao direito à
comunicação, como as liberdades de informar e de ser informado, de se expressar e de
dialogar, bem como são submetidos os indivíduos e grupos na sociedade. Em sua análise, o
autor desenha esses afrontes a partir da genealogia do impeachment sofrido por Dilma
Rousseff.
Tendo em vista os aspectos observados por Souza (2016, p.123), de dezembro de 2014
até abril de 2016, a população brasileira viveu um “bombardeio” sem trégua, a partir do
aparelho jurídico-policial, com claras “cores partidárias”, “fornecendo material ilegal em
massa aos órgãos de imprensa”, Rede Globo à frente, que “articulava, selecionava,
manipulava e incendiava seu público com os jogos de dramatização e demonização do
inimigo aprendido nas telenovelas”. O autor ressalta que, com os protestos de 2015,
realizados em mais de 200 cidades do país, intensificou-se a “combinação perfeita de
vazamentos seletivos ilegais e a dramatização midiática”, tornando-se esmagador o processo
de retirada da presidenta da República do Palácio do Planalto (SOUZA, 2016, p. 123).
Nestes contornos, atrelados e manipulados pela grande mídia, o autor evidencia nesse
processo o quanto as “forças golpistas e plutocráticas” dos partidos derrotados nas eleições
presidenciais de 2002, 2006, 2010 e 2014, saíram do “armário e assumiram como mote: quem
não tem voto, caça com golpe” (SOUZA, 2016, p. 106).
Depois da quarta derrota seguida, as forças conservadores não só não
aceitaram a derrota eleitoral como começaram a flertar com um caminho não
eleitoral. É aqui que entra em cena de modo arrebatador o quarto elemento
fundamental no esquema do golpe comandado pelos endinheirados: o
complexo jurídico-policial do Estado. Instituições destinadas a proteger a
democracia passaram a agir de modo concertado para derrubá-la. Agindo em
parceria e em conluio com a mídia conservadora e servindo de fomentadora
para a recém-organizada base social de extrema direita, a casta jurídica que
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comanda o combate à corrupção seletiva tornou-se a chave para a
compreensão do “golpe branco” em abril de 2016. (SOUZA, 2016, p. 106)

Desta maneira, segundo o autor (p. 106), o “combate à corrupção torna-se
pornograficamente seletivo, uma vez que persegue a esquerda, enquanto blinda a direita. Mas
sem a participação do nosso verdadeiro partido das elites, a “imprensa manipulada e
manipuladora, não teria se formado o clima insurrecional que possibilitou o golpe”.
A imprensa partidária e conservadora já havia criado uma base social de
extrema direita para o golpe, e a elite do dinheiro descontente tem agora não
apenas seus aliados de sempre – Congresso comprado pelo financiamento
privado de eleições e mídia comprada -, mas também uma base social
altamente motivada e engajada, em uma luta que percebe como sua. Essa
fração de classe, ingênua de fio a pavio, se imagina não como massa de
manobra, mas como protagonista do drama. (SOUZA, 2016, p. 106)

Souza (2016, p. 106) afirma que não se compreende o golpe jurídico-políticomidiático de 2016, sem compreender a cobertura dos protestos de junho de 2013 feita pela
grande imprensa. Ele especifica que, inicialmente, em Junho de 2013, no levante popular
focado na luta do Movimento Passe Livre (MPL), com o movimento dos Black Bloc nas
passeatas, a mídia se mostrava contra eles. Intitulando-os de “baderneiros” e de “vândalos”,
que atrapalhavam o trânsito, criminalizando e deslegitimando a bandeira da Tarifa Zero,
inclusive fazendo apologia a brutalidade repressiva das forças policiais. No entanto, a partir
daí, a mídia percebeu que, ao invés de mandar o povo rebelde de volta para casa, seria melhor
fazer com que milhares de pessoas saíssem às ruas. Percebendo outra realidade, que não
favorecia seus discursos, “o lema midiático então mudou, e a tática de manipulação saltou
para outro estágio”. Como Jessé Souza (2016) coloca, a cobertura da TV Globo mudou
completamente. O protesto passou a ser definido como pacífico, e a bandeira brasileira se
tornou seu símbolo. Naquele momento, os protestos passaram a ter uma “expressão
democrática”. Segundo o autor, ali começava a criação estética e moral do movimento antiDilma, institucionalizado pela grande imprensa. Com ritos do hino nacional, vestindo a
camisa da seleção e, em vez de jovens e estudantes “sujos”, “rebelados-depredadores”, agora
havia famílias de classe média e alta, empresários e políticos, gente de bem.
[…] o Jornal Nacional cerrou fileiras contra a presidenta e seu governo. A
bandeira da antipolítica e antipartidos surgiu. A mídia passou, a partir de
junho de 2013, a se associar às instituições do aparelho jurídico-policial no
processo de deslegitimar o governo eleito. Palavras de ordem como “Muda
Brasil”, como forma cifrada de invocar a verdadeira bandeira – “Muda (de
governo) Brasil” – passaram a dominar o imaginário das manifestações. A
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corrupção ganhava cada vez mais proeminência, e os gastos com saúde e
educação – que nunca haviam sido tão expressivo como agora – eram
sempre mencionados de modo negativo ao governo. Ocorre, na realidade,
uma inversão de perspectivas que não deixa de confundir a todos: o governo
federal que mais havia investido em educação e saúde passa a ser vítima
única da atenção midiática que, conscientemente e de caso pensado,
confunde e embaralha as competências federativas de tal modo a que toda
culpa caiba unicamente ao governo federal. (SOUZA, 2016, p. 90)

O sucesso da consumação do golpe de Estado no Brasil, em 2016, se deu, conforme
Souza (2016, p. 108), “da ação paralela da grande mídia corporativa, de facções do aparelho
jurídico do Estado, e de um Parlamento gangsterizado”, que, segundo o autor, “souberam
manipular a grande massa “midiotizada” nas ruas, consequentemente formaram uma base
social da direita”. Apoiando assim um impeachment fraudulento que, conforme o autor,
atingiu a presidenta Dilma Rousseff, que jamais teve qualquer ação comprovada em quaisquer
escândalos de corrupção ou de desvio de verbas públicas, tendo sido uma das gestoras
públicas que mais combateu a corrupção no país. Ela “acabou condenada por pedaladas
fiscais e deposta da presidência da República por um verdadeiro Sindicato de Ladrões”.
Em um espetáculo grotesco, denunciado por toda a imprensa internacional,
tivemos um impedimento que ficou, ao fim e ao cabo, desprovido de
qualquer legitimidade. Daí vem seu caráter de ato de força e oportunismo.
Oportunismo esse que é duplo: rapinar a riqueza nacional, oprimindo os
trabalhadores do campo e da cidade, e esquentar a pizza do núcleo do atual
governo Temer envolvido até o pescoço na corrupção. [...] A elite financeira,
a mídia – sob comando da TV Globo -, o parlamento comprado e a casta
jurídica se unem e decretam o fim do governo eleito. Com o golpe
consumado, todos os interesses que se articularam partem direto para a
rapina e para o saque do espólio. Vender as riquezas brasileiras, petróleo à
frente, cortar os gastos sociais, posto que o que vale agora é apenas o
interesse do 1% mais rico, e fazer a festa da turma da privataria. Os pobres
voltam ao esquecimento, à marginalidade e aos salários de escravos por
serviços à classe média e às empresas dos endinheirados. Tudo como antes
no quartel de Abrantes. (SOUZA, 2016, p. 127)

Baseados no exemplo aqui relatado, sobre a operação “jurídico-política-midiática”
observado por Souza (2016) que viabilizou o impeachment de Dilma Rousseff, explicitamos
um fato constituído e nada novo segundo o autor: o negócio da mídia brasileira não é
jornalismo e nem notícias, é a construção de crises e instabilidades. É uma tentativa exaustiva
de “direção da realidade”, uma roteirização e espetacularização na TV, nos editoriais, nas
manchetes de jornais e revistas, nas rádios e no ciberespaço, atuando como uma das grandes
forças de desestabilização política e de construção de personagens e cenários.
Ciro Marcondes Filho (1993, p. 62) corrobora esta visão, dizendo que o jornalismo
apela para a indústria imaginaria das notícias: “[...] criam-se fatos, forjam-se notícias,
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estimulam-se polêmicas fictícias, constrói-se o conflito “em laboratório”. O estúdio de TV e a
redação de jornal deixam de ser meios de transmissão de fatos e tornam-se eles mesmos os
produtores de mundos”. Deste modo,
[...] criam-se realidades, dores, alegrias, nostalgias, futurismos, simulações
de participações em programas, simulações de política, jogos de faz-de-conta
recriando ilusoriamente o mundo que paradoxalmente desapareceu. [...]
Assim, os noticiários constroem-se ao sabor do que se decide montar. O
poder monopolista dos media tornou-se uma espécie de estimulador de
massas a ponto de essas realizarem a fantasia tão repetida nos exemplos de
cinema: eles de fato entram na tela, já que o mundo vivido perdeu totalmente
seu charme. [...] E assim sendo, a luta é para obter mais vantagens na
competição pelo “controle” do imaginário coletivo, quer lançando novos
discursos para deslocar a atenção das massas para seu produto eventual.
(MARCONDES FILHO, 1993, pp. 63-64)

Essa estratégia midiática de polarização, conforme o conceito de autores como Souza
(2016) e Marcondes Filho (1993), produz um debate pautado na intolerância e no ódio, na
retórica do “nós” e “eles(as)”, os que têm que ser vencidos(as). Ou seja, nós, os cidadãos(as),
os indignados(as), os espontâneos(as), e eles(as), os(as) militantes, os(as) comunistas, os(as)
profissionais da política, os(as) que têm interesses mercantis e particulares, aqueles(as) nos
quais não podemos confiar. Os acontecimentos na sociedade são, de acordo com Marcondes
Filho (1993, p. 128), cada vez mais construídos pela mídia. Assim, “[...] cada vez mais na
prática jornalista, com exceção dos acidentes meteorológicos ou dos eventos naturais, os
acontecimentos são cada vez mais provocados pela própria imprensa ou construídos para que
a imprensa os utilize”.
Assim, aquilo que sai diariamente nos jornais, revistas, emissoras de
televisão é a versão, a interpretação que tenta impor como o mundo para as
pessoas, a partir do jogo de poder, de intenções, de interesse daqueles que
fazem a imprensa, mas, mesmo assim, fazem passar suas verdades no jogo
ideológico. (MARCONDES FILHO, 1993, p. 129)

Os grandes veículos de mídia ocupam, diretamente, um papel central nos processos
políticos do país, aliados ao capital financeiro e aos setores mais conservadores da sociedade,
“decidem nossos temas, nossas conversas, nossos interesses” (MARCONDES FILHO, 1993,
p 133). No mesmo sentido, Raquel Paiva (2002, p. 37), em sua interpretação, diz que “a mídia
substitui o espaço público, ou, por sua vez, realiza seu espaço público atual, impossibilitado
de ser vivenciado. Para se constituir um espaço público vicário, a mídia precisa orquestrar um
monumental esquema de construção do real”.
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Neste modelo de produção de sentidos e emoções, Paiva (2002) reforça que é
necessária uma reflexão plural com a sociedade, proporcionando novos questionamentos,
novas realidades, “uma vez que há uma grande diferença entre construir e inventar” a
realidade.
Como já assinalado por Milton Santos (2012), Jessé Souza (2016), Ciro Marcondes
Filho (1993) e Raquel Paiva (2002), o legado da fabricação das crises políticas e econômicas,
da manipulação dos fatos e de uma imprensa que direciona a meia-verdade ou a não-verdade
para os interesses espúrios das classes dominantes, reforça a identificação, que é um segmento
vital no modelo neoliberal. De acordo com Milton Santos (2012, p. 34), “a informação
totalitária e a confusão dos espíritos, impede o nosso entendimento do mundo, do país, do
lugar, da sociedade e de cada um de nós mesmos”.
Nas suas interpretações, Santos (2012, p. 36) diz que, no lugar de entendimentos e
reflexões do mundo em que vivemos, aparecem somente à competitividade e a ausência de
compaixão, em que a concorrência se estabelece como regra no capitalismo, tendo a guerra
como uma norma. Nesses contornos de valor das coisas, o autor define que, umas das bases
do subsistema ideológico que comanda outros subsistemas da vida social, “transforma
formando uma constelação tanto orienta e dirige a produção como também da economia a
produção da vida”.
Essa nova lei do valor – que é uma lei ideológica do valor – é filha dileta da
competitividade e acaba por ser responsável também pelo abandono da
noção e do fato da solidariedade. Daí as fragmentações resultantes. Daí a
ampliação do desemprego. Daí o abandono da educação. Daí o desapreço a
saúde como um bem individual e social inalienável. Daí todas as novas
formas perversas de sociabilidade que já existem ou se estão preparando
neste país, para fazer dele – ainda mais – um país fragmentado, cujas
diversas parcelas, de modo a assegurar sua sobrevivência imediata, serão
jogadas umas contra as outras e convidadas a uma batalha sem quartel.
(SANTOS, 2012, p. 36)

Face a tudo isso, percebe-se que o capitalismo é a existência do mais elevado sistema
da propriedade privada dos meios de produção e das riquezas do mundo, ou seja, a quase total
e infinita concentração das terras, indústrias, ciências e tecnologia, transporte, comércio,
mídia, etc e, principalmente, da vida humana. Leonardo Boff (2014) lembra que a
mercantilização da sociedade e das coisas supera a própria vida, pois, houve um tempo em
que as próprias coisas eram consideradas inalienáveis pelos homens e pelas mulheres, mas
agora elas se tornaram objetos de troca. “O tempo em que as próprias coisas, que até então
eram coparticipadas, mas jamais trocadas; dadas, mas jamais vendidas; adquiridas, mas
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jamais compradas – virtude, amor, opinião, ciência, consciência etc. – tudo passou para o
comércio”. Efetivando-se, assim, “o tempo da corrupção geral, da venalidade universal ou,
para falar em termos de economia política, o tempo em que qualquer coisa, moral e física,
uma vez tornada valor venal, é levada ao mercado para receber um preço, no seu mais justo
valor” (BOFF, 2014, p. 27).
Consequentemente nasceu um novo sistema social, nunca antes havido, no
qual a sociedade não existe; apenas os indivíduos competindo entre si. [...]
Tudo mudou, pois tudo, tudo mesmo, vira mercadoria. Qualquer bem será
levado ao mercado para ser negociado em vista do lucro individual: produtos
naturais, manufaturados, coisas sagradas ligadas diretamente à vida como
água potável, sementes, solos, órgão humanos. (BOFF, 2014, p. 28)

Esse sistema capitalista de consumo neoliberal, sua evolução e aceitação mansa e
pacífica, são desenvolvidos e assegurados, segundo Boff (2014, p. 169), a partir da mídia. Em
suas palavras, “[...] esse consumismo só é possível porque as políticas econômicas que
produzem os bens supérfluos são continuamente alimentadas, apoiadas e justificadas por uma
máquina feroz de propaganda e marketing que funciona 24 horas por dia”.
Uma preocupação levantada, pelo linguista e professor Noam Chomsky (2014), diz
respeito ao verdadeiro papel da mídia na sociedade. Ele lembra que o propósito central, e
constitucionalmente social da mídia, seria tornar as pessoas mais responsáveis na tomada de
decisão política e no desenvolvimento democrático da cidadania, entretanto, segundo o autor,
o que acontece é o inverso. Para a concepção da mídia, o seu papel fundamental é a
concentração de poder e de capital, além disso, para os grandes meios de comunicação, as
pessoas tornaram-se mercadorias e, sendo mercadorias, estão totalmente a venda e são
descartáveis.
Outra preocupação, levantada pelo linguista, é o controle da opinião das massas feito
pela mídia. De acordo com Chomsky (2014, p. 87), este é um dos recursos mais utilizados na
sociedade. A violência e a punição ao corpo deram lugar a métodos de doutrinação e controle
do comportamento humano e da mente, ou seja, “as armas silenciosas para as guerras
tranquilas”. Segundo o autor, fabrica-se um consenso capaz de acalmar a massa, formulando
uma agenda social, econômica e política que represente os interesses de megacorporações,
apresentando ao senso comum uma visão de mundo incompleta e limitada sobre questões
importantes, sendo sempre necessário forjar uma realidade que não corresponda ao real, para
desviar a população dos assuntos prioritários e orgânicos.
Neste quesito do consenso fabricado pela mídia, Marilena Chauí (2006) traz, em seu
livro Simulacro e poder: Uma análise da mídia, a questão do poder e dos meios de
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comunicação. Chauí pontua, de acordo com Umberto Eco em A viagem na irrealidade
cotidiana, as “Dez Regras de Manipulação” obedecidas pelos noticiários de televisão:
Regra 1: Comente-se apenas o que se pode ou que se deve comentar,
ignorando todo o resto da noticia. Regra 2: A notícia não tem necessidade de
comentário aberto, mas se baseia nas escolhas dos adjetivos e em um
cuidadoso jogo de contraposição (por exemplo: adjetivos, advérbios, e
verbos bem escolhidos permitem noticiar que o Iraque, Irã e Palestina
desejam a guerra, mas Estados Unidos e Israel desejam a paz). Regra 3: Em
caso de dúvida, é melhor calar (quem duvida está na incerteza, e isso
enfraquece o poder da notícia). Regra 4: coloque a má noticia ali onde
ninguém espera. Regra 5: Nunca dizer polenta quando se pode dizer purê de
milho (ou: nunca dizer arroz, feijão e ovo, mas trivial ligeiro). Regra 6: Dê a
noticia completa somente quando os jornais do dia seguinte já publicaram.
Regra 7: Exponha-se apenas se o governo já se expôs. Regra 8: Nunca omitir
a intervenção de um ministro (é preciso sempre dar um ar de oficialidade as
notícias políticas, mostrando autoridades). Regra 9: As notícias relevantes
devem ser somente narradas, as irrelevantes devem ser também filmadas.
Regra 10: Mostrem-se coisas importantes apenas se acontecerem em outro
país. (CHAUÍ, 2006, p. 49)

Chauí (2006, p. 53) orienta que o exercício do poder, pelos meios de comunicação de
massa, prevalece sob dois aspectos principais, sendo eles, o econômico e o ideológico. Do
ponto de vista econômico, Chauí (2006, p. 53) diz que “[...] os meios de comunicação fazem
parte da indústria cultural” e, portanto, tem forte concentração de empresas que não tinham
vínculos na área. Segundo a autora, a perspectiva de grandes lucros, levaram os grupos
proprietários de bancos, indústria metalúrgica, indústria elétrica e eletrônica, fabricantes de
armamentos e aviões de combate, seguimentos religiosos, políticos, indústria de
telecomunicações a adquirir, uma infinidade de segmentos de comunicação. Entre eles estão
jornais, revistas, serviços de telefonia, rádios e televisões, portais de internet, satélites, etc.
Do ponto de vista ideológico, Chauí (2006, p. 53) esclarece: “[...] não é qualquer um
que pode em qualquer lugar e em qualquer ocasião dizer qualquer coisa a qualquer outro”.
Segundo a autora, o discurso competente “[...] determina de antemão quem tem o direito de
falar e quem deve ouvir, assim como pré-determina os lugares e as circunstâncias em que é
permitido falar e ouvir, e define previamente a forma e o conteúdo do que deve ser dito e
precisa ser ouvido”.
Essas distinções têm como fundamento uma distinção principal, aquela que
divide socialmente os detentores de um saber ou de um conhecimento
(científico, técnico, religioso, político, artístico), que podem falar e têm o
direito de mandar e comandar, e os desprovidos de saber, que devem ouvir e
obedecer. Numa palavra, a ideologia da competência institui a divisão social
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entre os competentes, que sabem e por isso mandam, e os incompetentes,
que não sabem e por isso obedecem. (CHAUI, 2006, p. 53)

De acordo com Chauí (2006), os meios de comunicação não só se alimentam
economicamente e ideologicamente, mas também, não param de instituí-la como sujeito da
comunicação.
O principal especialista, porém, não se confunde com nenhum dos
anteriores, mas é uma espécie de síntese, construída a partir das figuras
precedentes: é aquele que explica e interpreta as notícias e os acontecimentos
econômicos, sociais, políticos, culturais, religiosos e esportivos, aquele que
devassa, eleva e rebaixa entrevistados, zomba, premia e pune calouros — em
suma, o chamado “formador de opinião” e o “comunicador”. (CHAUÍ, 2006,
p. 65)

Esse poder ideológico da comunicação na sociedade não é simplesmente a reversão de
valores e ideias, trazendo os especialistas e os formadores de opinião, dizendo o que devemos
pensar e fazer, e o quanto não sabemos nada. Todavia, vemos nas afirmações de Chaui (2006)
o quanto esse poder se completa como manipulação e intimidação social e cultural na
sociedade.
Desta maneira, entendemos que a globalização econômica e cultural seria impossível
sem um sistema de mídia comercial para promover os mercados globais e para encorajar os
valores de consumo. Dênis de Moraes (2003) corrobora esta reflexão dizendo que as
corporações de mídia atuam como instrumentos operacionais da globalização, divulgando um
determinado discurso que acaba tornando-se hegemônico, em função da identidade existente
entre as empresas comunicacionais e as práticas provenientes da ideologia neoliberal do
capital financeiro.
Nesse sentido, Gramsci (2010) estava correto quando, há quase um século, disse que
diante da ausência de organizações da direita política, os meios de comunicação assumem a
representação de seus interesses. Os conglomerados midiáticos converteram-se em operadores
políticos.
Assim, decorrente da realidade construída na sociedade a partir da mídia e as suas
relações, quais seriam as consequências disso na humanidade? E que responsabilidades
criminais acarretariam-se desta produção simbólica de sentidos? De forma geral, são
indagações pertinentes que devemos considerar quando levantamos reflexões de quaisquer
assuntos relacionados à mídia, quer seja em questões urbanas, como em questões rurais, como
a aqui levantada em nossa pesquisa.
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Considerando isso, baseados nas discussões dos autores e autoras aqui explicitados
neste tópico, concordamos no tamanho da agressividade que os monopólios da informação
realizam contra os direitos humanos e civis numa sociedade. A ação democratizante
praticamente não existe, pois os princípios do não monopólio-oligopólio, assegurando a
produção e a circulação livre da informação, como também da promoção de acontecimentos
políticos-sociais-culturais, de afirmação do direito democrático à participação, foram extintos
nestes grandes meios midiáticos.
Porém, na perspectiva democrática-cidadã, a questão que se coloca é, portanto, a
seguinte: que tipo de construção midiática seria mais justa para todos, por meio da qual todos
e todas poderiam falar e ser ouvidos, reproduzindo a diversidade e a pluralidade de ideias
existentes no país, circulando de forma equilibrada nos meios de comunicação de massa, aqui
considerada de extrema relevância na luta pela terra no Brasil e, consequentemente, no Estado
de Goiás?
São ponderações que, no próximo tópico, levantaremos como discussões acerca da
mídia, da cidadania e da luta pela terra.

1.2 Mídia contra hegemônica e a luta pela terra: os caminhos da cidadania
A luta pela terra é uma exigência fundamental dentro da nossa conjuntura,
que foi sempre, uma conjuntura escravista. Os escravos, três séculos de
escravidão, na hora da abolição da escravatura, foi criada a lei de terra. Os
membros da elite do café, que eram ao mesmo tempo membros do poder, do
poder legislativo, concederam então, uma lei que impedia o acesso à terra de
quem não tivesse condições de comprar. Então era uma lei diretamente
contra o negro. Sem dinheiro, o negro que saia com uma mão na frente, outra
atrás, não iria comprar, nem iria herdar. Então da terra, ele ficou excluído.
Agora eles mesmos, por eles mesmos, eles encontraram o caminho na terra
no sentido da posse, distante dos meios dos centros de repressão. Longe, eles
começaram então, a ocupar a terra. [...] muitos trabalhadores que começaram
a partir, de uma visão subordinada, de depender do patrão, passaram para
uma posição de verdadeira autonomia, e de enfrentamento na luta. De
maneira que, a criação mesmo do trabalhador rural, a criação dos povos
indígenas, foram eles mesmos. Não foi a igreja que ditou o projeto e soprou
nos ouvidos deles. Eles mesmos foram criando isso. Eu acho que hoje, a
reforma agrária, conta com toda uma história de conquista de luta, de
sofrimento, e também de conceito de visão dos direitos da terra. Da
destinação da terra, do caráter social, da função social. Isso influenciou até
na legislação. Como a caminhada dos povos indígenas, influenciou na
Constituição. No sentido de garantir os direitos indígenas, a terra que eles
habitam de tempos imemoriais, e isso não é um acidente. A Reforma Agrária
é um novo relacionamento com a terra, a partir da descoberta e da luta dos
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trabalhadores e indígenas. [SIC] (Informação verbal, Dom Tomás Balduíno.
Goiânia-GO. 2014)2

Dom Tomás Balduíno (2014) denunciou, durante toda a sua vida, a opressão do povo,
sofrendo de boca fechada ao longo dos séculos, superexplorados, sob o “chicote do feitor”,
hoje sob a “bala do pistoleiro do mercado financeiro”, reagindo na resistência contraofensiva,
enquanto agente social transformador, a partir da sua realidade vivenciada.
Esta mudança de percepção, que se dá na problematização de uma realidade
concreta, no entrechoque de suas contradições, implica um novo
enfrentamento do homem com sua realidade. Implica admirá-la em sua
totalidade: vê-la de “dentro” e, desse “interior”, separá-la em suas partes e
voltar a admirá-la. Ganhando assim uma visão mais crítica e profunda da sua
situação na realidade que não condiciona. Implica uma “apropriação” do
contexto; uma inserção nele; um não ficar “aderido” a ele; um não quase
estar quase “sob” o tempo, mas no tempo. Implica reconhecer-se homem.
Homem que deve atuar, pensar, crescer, transformar e não adaptar-se
fatalisticamente a uma realidade desumanizante. (FREIRE, 1979, p. 60).

Delineando a luta pela terra no Brasil, podemos dizer que sua face sempre foi
marcada, ao longo da história, pelas contradições entre os trabalhadores(as) e os grandes
latifundiários de terra. Isto trouxe, para a cena, sujeitos(as) excluídos de diversos direitos, que
se organizaram em grupos e em movimentos sociais populares de resistência. Esses
movimentos se constituem a partir da construção de uma identidade coletiva e de uma
consciência concreta de libertação, são criados geograficamente também em espaços
coletivos.
Ademais, esses atores sociais organizados são resultantes de uma história desigual de
distribuição de renda, de terras e de um modelo econômico de modernização da agricultura,
que concentrou a terra, expropriou e expulsou camponeses e camponesas, as comunidades
tradicionais, os povos originários do campo, entre tantas outras populações, que introduziu
máquinas agrícolas e agrotóxicos, destruindo a biodiversidade do planeta e agravando as
condições e o empobrecimento dos povos do campo. José de Souza Martins (1985),
igualmente, diz que:
A distribuição desigual da propriedade fundiária em nosso país, que chega a
extremos absurdos, é garantida por pacto político, envolvendo classes
urbanas, e até mesmo segmentos da classe operária engajados numa linha
sindical de cooptação, e envolvendo os grandes proprietários de terra, pacto
2

Dom Tomás Balduíno, Bispo Dominicano, Teólogo, Linguista, foi um dos fundadores da Comissão Pastoral da
Terra – CPT e do Conselho Indigenista Missionário - CIMI. Entrevista a autora, em 10 de fevereiro de 2014.
Goiânia – GO.
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esse que se constitui na base de sustentação do Estado. Em troca o Estado,
através dos seus aparelhos especializados, como a polícia, a justiça, tem
sistematicamente garantido os direitos desses grandes proprietários e tem
reprimido sistematicamente o questionamento da legitimidade desses direitos
que procede das lutas, hoje disseminadas por centenas de lugares,
desencadeadas e sustentadas pelos trabalhadores rurais. (MARTINS, 1985,
p. 10)

Paralelamente a esse modelo social atual, a partir da compreensão gramsciana, esses
sujeitos(as) do campo e da cidade, subordinados(as) ao modelo hegemônico atrelado ao
capital financeiro, são regidos – reprimidos – pela força, pela liderança político-ideológica,
pela estrutura econômica e a dominação do Estado, como reitera, neste sentido, José de Souza
Martins (1985), através da violência.
Para o filósofo e jornalista italiano Antonio Gramsci (1991), a divisão da sociedade em
exploradores e explorados é fruto da sua divisão de classe, numa relação histórica, em que um
grupo minoritário lidera hegemonicamente outros grupos, porque, acima de tudo, consegue ir
além de seus interesses econômicos, - como os políticos -, articulando forças e poder, numa
ação concentrada, impedindo olhares diversos entre eles. Ou seja:
Pode-se por enquanto fixar dois grandes planos superestruturais: o que pode
ser chamado de sociedade civil (isto é, o conjunto de organizações chamados
comumente de privados) e o da sociedade política ou Estado, que
correspondem à função de hegemonia que o grupo dominante exerce em
toda a sociedade e àquela de domínio direto ou de comando, que se expressa
no Estado e no governo jurídico (GRAMSCI, 1991, p. 1518)

Na concepção gramsciana, a transformação da sociedade e a superação do sistema
socioeconômico, reproduzido pelo capital, devem ser entendidas como processos resultantes
de intensa luta política e ideológica, na qual se busca produzir, por meio da resistência social e
da ampla discussão em torno do projeto contra-hegemônico, uma nova visão de mundo, a ser
abraçada pelos trabalhadores(as) e pelas camadas populares, na produção de um novo
consenso, de um novo senso comum. Trata-se, portanto, de elaborar uma nova concepção de
sociedade, através de uma leitura crítica e consciente da realidade do tempo presente e da
intervenção ativa na história, principalmente midiática, para que se enfrente a concepção de
mundo dominante e explorador, imposta pelos grupos “globocolonizadores”.
Na comunicação, o conceito de hegemonia de Gramsci é utilizado para descrever o
tipo de dominação ideológica de uma classe social sobre outra, particularmente da burguesia
sobre o proletariado e sobre outras classes de trabalhadores(as). Midiaticamente o termo
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hegemonia se destaca, em especial no jornalismo alternativo em que, por suas pautas, tenta
desconsolidar o senso comum fabricado pelos grandes meios de comunicação.
O conceito de hegemonia, [...] ajuda-nos a desvendar os jogos de consenso e
dissenso que atravessam e condicionam a produção simbólica nos meios de
comunicação, interferindo na conformação do imaginário social e nas
disputas de sentido e de poder na contemporaneidade. No entender de
Gramsci, a hegemonia pressupõe a conquista do consenso e da liderança
cultural e político-ideológica de uma classe ou bloco de classes sobre as
outras. Além de congregar as bases econômicas, a hegemonia tem a ver com
entrechoques de percepções, juízos de valor e princípios entre sujeitos da
ação política. (MORAES, 2010, p. 54)

Desta maneira, Moraes (2010, p. 54) dá ênfase às reflexões de Gramsci quando coloca
que a hegemonia, segundo o autor italiano, era obtida e consolidada em “embates que
comportam não apenas questões vinculadas à estrutura econômica e à organização política,
mas que envolva também, no plano ético-cultural, a expressão de saberes, práticas, modos de
representação e modelos de autoridade que querem legitimar-se e universalizar-se”. Logo, a
hegemonia adentra um consentimento social e cultural, em que as convicções permanecem
atreladas à opinião pública, também fabricada.
Portanto, o trabalho de contra-hegemonia tem de se basear em novas propostas, tem de
ter capacidade de debate, de abrir novas formas de comunicação, principalmente
questionadoras. Este contraste ao plano posto hegemônico é fundamental para que se trave e
se organize uma luta midiática, para romper com a invencibilidade de ideias do capital na
sociedade.
A mídia contra-hegemônica, como a mídia alternativa, se contrapõe ao modelo
hegemônico dominante, uma força relevante de comunicação que vem se constituindo como
uma comunicação mais cidadã, partindo, em sua maioria, da insatisfação com a grande mídia
concentradora. Assim, essa outra maneira de pensar a função transgressora da comunicação,
com parcos meios, com frequência, com poucos recursos e um mínimo aparato técnico, como
a internet, as rádios comunitárias, os jornais de bairros, etc.
Neste universo de mídia alternativa, os diversos conteúdos produzidos simbolizam o
tamanho da diversidade contestadora, visto que circulam desde propagandas, opiniões, dados,
expressões culturais, denúncias, notícias, entre tantas outras manifestações comunicacionais
populares, reconfigurando o atual sistema midiático imperialista. Denise Maria Cogo e Daniel
Barsi Lopes trazem uma reflexão sobre a participação popular na comunicação. Os autores
lembram que “[...] o direito a comunicação não é algo que deve ser pensado somente a partir
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da perspectiva do acesso, mas, também, do direito de produzir comunicação, de difundir
conteúdos, de gerir políticas públicas nesse âmbito” (COGO; LOPES, 2013, p. 20).
Para Cogo e Lopes (2013, p. 17), a comunicação popular, “[...] vêm colaborando em
um processo de apagamento das fronteiras entre o alternativo, o comunitário, o popular, etc.”.
Os autores destacam que essas práticas midiáticas populares contestadoras mobilizam-se em
“[...] torno de ideais cidadãos de democratização dos processos e dos meios de comunicação,
vinculados a alguns ideários de transformação social”.
Ainda segundo os autores, nos campos do alternativo, do comunitário e do popular, a
noção de cidadania é umas das esferas centrais da comunicação produzida pelos movimentos
sociais, ou seja, tem-se uma comunicação mais cidadã.
Em síntese, a cidadania aparece incluída como “questão comunicacional” na
agenda de lutas da sociedade civil, marcada, especificamente, pela
preocupação com a democratização dos processos comunicacionais e
midiáticos no contexto latino-americano como sendo uma condição
primordial para a conquista de igualdade social. (COGO; LOPES, 2013, pp.
18-19)

A mídia contestadora ou alternativa, de forma geral, costuma enfrentar retaliações em
diversos níveis, tais como perseguição política, falta de financiamento para produção, afronte
à sua credibilidade (sob o argumento de que veículos alternativos não são confiáveis), falta de
profissionais (pela baixa lucratividade e pelo trabalho veiculado a militância ideológica), a
falta de capacidade técnica (tanto por não dispor de equipamentos quanto por pouca
infraestrutura local de comunicação). Somando-se a esta argumentação, Milton Santos (2011)
considerava que os agentes sociais contra-hegemônicos tendem a sucumbir em processos
emancipatórios, porém, tais processos e situações serão sempre precários, seja por resultados
obtidos localmente menores, ou por ameaças constantes da concorrência mais poderosa.
Um exemplo claro, de perseguições às mídias alternativas atuais, foi o que ocorreu
contra o coletivo brasileiro Mídia Ninja, quando sua sede foi invadida pela polícia, em janeiro
de 2017, em Macapá, no Estado do Amapá. De acordo com o Jornal Brasil de Fato3 foram
destruídos vários equipamentos fotográficos, computadores e dois profissionais do coletivo
foram detidos.
Com o avanço das perseguições, das criminalizações e do conservadorismo no Brasil,
se torna cada vez maior a produção e a circulação de informações através da internet por
3

“Polícia invade com violência a Casa Fora do Eixo, sede da Mídia Ninja, em Macapá”, publicada na edição
online do jornal Brasil de Fato em 09 de Janeiro de 2017. Disponível em:
<https://www.brasildefato.com.br/2017/01/09/policia-invade-com-violencia-a-casa-fora-do-eixo-sede-da-midianinja-em-macapa/>. Acesso em: 28 abril. 2017.
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movimentos sociais populares organizados, por grupos contra-hegemônicos que não são
reproduzidas pela imprensa tradicional, com novos modelos de comunicação, que vem
ganhando força, principalmente a partir das manifestações de 2013 e após o impeachment da
presidenta Dilma Rousseff, em 2016, e se tornando cada vez mais fontes alternativas para
buscas por notícias.
De início, eram uns poucos, aos quais se juntaram centenas, depois
formaram-se Redes de milhares, depois ganharam o apoio de milhões, com
suas vozes e sua busca interna de esperança, confusas como eram,
ultrapassando as ideologias e a publicidade para se conectar com as
preocupações reais das pessoas reais na experiência humana real que fora
reivindicada. [...] Compartilhando dores e esperanças no livre espaço público
da internet, conectando-se entre si e concebendo projetos a partir de
múltiplas fontes do ser, indivíduos formaram Redes, a despeito de suas
opiniões pessoais ou filiações organizacionais. Uniram-se. E sua união os
ajudou a superar o medo, essa emoção paralisante em que os poderes
constituídos se sustentam para prosperar e se reproduzir, por intimidação ou
desestimulo – e, quando necessário, pela violência pura e simples, seja ela
disfarçada ou institucionalmente aplicada. Da segurança do ciberespaço,
pessoas de todas as idades e condições passaram a ocupar o espaço público,
num encontro às cegas entre si e com o destino que desejavam forjar, ao
reivindicar seu direito de fazer história – sua história -, numa manifestação
da autoconsciência que sempre caracterizou os grandes movimentos sociais.
(CASTELLS, 2013, p. 11-12)

Manuel Castells (2013, p. 12) afirma que essa proliferação e o altíssimo crescimento
de redes comunicacionais alternativas populares tiveram por motivação não somente “[...] a
pobreza, a crise econômica ou a falta de democracia”, a causa da rebelião multifacetada, mas
foi motivada, sobretudo, segundo o autor, pela “[...] humilhação provocada pelo cinismo e
pela arrogância das pessoas de poder, seja ele financeiro, politico ou cultural, que uniu
aqueles que transformaram medo em indignação, e indignação em esperança de uma
humanidade melhor”. Neste jogo de poder e contrapoder da informação, a luta fundamental,
segundo Castells (2013, p. 14-15), “[...] é a batalha pela construção de significado na mente
das pessoas”. Isto porque, segundo ele, esse poder é “[...] exercido por meio da coerção (o
monopólio da violência, legítima ou não, pelo controle do Estado) e/ou pela construção de
significado na mente das pessoas, mediante mecanismos de manipulação simbólica”. Do
mesmo modo, Castells (2013, p. 16) define que “[...] as Redes de comunicação são fontes
decisivas de construção do poder”.
Desta maneira, partindo da percepção de Castells (2013, p. 18), na qual os
movimentos sociais que exercem essa contraofensiva midiática são as fontes das mudanças
sociais e, portanto, representam “[...] os cidadãos da era da informação”, que se tornam “[...]
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capazes de inventar novos programas para suas vidas com as matérias-primas de seu
sofrimento, suas lágrimas, seus sonhos e esperanças”.
Ao longo da história, os movimentos sociais são produtores de novos valores
e objetivos em torno dos quais as instituições da sociedade se transformaram
a fim de representar esses valores criando novas normas para organizar a
vida social. Os movimentos sociais exercem o contrapoder construindo-se,
em primeiro lugar, mediante um processo de comunicação autônoma, livre
do controle dos que detém o poder institucional. Como os meios de
comunicação de massa são amplamente controlados por governos e
empresas de mídia, na sociedade em Rede a autonomia de comunicação é
basicamente construída nas Redes da internet e nas plataformas de
comunicação sem fio. As Redes sociais digitais oferecem a possibilidade de
deliberar sobre e coordenar as ações de forma amplamente desimpedida.
(CASTELLS, 2013, p. 18)

A persistência de visões de mundo, diferentes daquelas difundidas na grande mídia,
bem como das ações que permitem oferecer uma alternativa à sociedade, apresentando
diferenciações ao modo tradicional de produção, dialogando com a discussão da
democratização da informação, refletem, certamente, uma cidadania comunicacional
concomitante aos direitos básicos fundamentais para a vida. Pois,
[...] os contornos que assumem as experiências de cidadania na atualidade
ultrapassam a questão tradicional dos direitos sociais, políticos e civis para
fazerem referencia a elementos relacionados à produção e a gestão
comunicacionais e, também, aos diálogos, disputas e aproximações
produtivas entre diferentes culturas. (COGO; LOPES, 2013, p. 21)

Do mesmo modo, Jessé Souza (2003), em seu livro A Construção Social da
Subcidadania: para uma Sociologia Política da Modernidade Periférica, avalia que é preciso
trabalhar na produção de novas formas de reprodução social e não na construção de uma
sociedade que reconheça a existência de apenas um cidadão. O autor afirma que, no Brasil,
em momento algum da nossa história, as lutas dos diversos grupos sociais populares foram
reconhecidas, no sentido de se construir uma efetiva cidadania. Segundo Souza (2003) essas
práticas efetivas de afirmação de um lugar social desenvolvidas pelos atores sociais
organizados, buscam a condição de cidadão, como já citado, não é concedida pelas
instituições homogêneas, e sim, construída na vida cotidiana.
Assim, a cidadania, segundo Souza (2013), não é algo para a qual nos preparamos ou
resgatamos no processo, mas ela é, de acordo com o autor, exercida desde o ingresso do ser
humano no mundo social. Igualmente, a luta pela terra, na qual está embasada nossa reflexão,
bem como a luta por moradia, por educação, por saúde, pela memória, contra a violência de
gênero, ou pelo trabalho, entre tantas outras lutas, são expressões profundas de uma cidadania
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em humanização, dentro de um processo histórico cruel, vivenciado até hoje, de injustiça, de
violência e de desigualdade.

1.3 Mídia, luta pela terra e a questão agrária brasileira: O Movimento dos
Trabalhadores Rurais sem Terra - MST

Em virtude da dominação e concentração dos meios de comunicação no Brasil, várias
organizações e movimentos sociais rurais de esquerda não têm conseguido espaço nas grandes
redes de comunicação para a apresentação de suas reivindicações e demandas de lutas e,
quando estas surgem na grande imprensa, geralmente a abordagem é feita de forma pejorativa.
Muitas vezes, as qualificações são as de vagabundos(as), invasores(as) e criminosos(as). As
informações passadas, a partir de telejornais, jornais impressos, revistas, rádios e sites,
pertencentes aos grandes conglomerados da mídia, dedicam-se a difundir sua indignação
ideológica contra os homens e as mulheres sem-terra. As colunas e editoriais transformaramse em verdadeiros canais de opiniões particulares.
Os movimentos sociais do campo, aqui tomado como exemplo o Movimento dos
Trabalhadores Rurais Sem Terra – MST, são cotidianamente questionados em sua legalidade e
legitimidade. Essa questão é avaliada por Ayoub Hanna Ayoub (2006) em uma pesquisa
orientada sob a Análise de Discurso (AD), feita a partir do Jornal Folha de S. Paulo em sua
cobertura das ações do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra. Na conclusão deste
pesquisador, explicita-se que a mídia constrói um discurso jornalístico que procura retratar o
MST, e sua luta, como um grupo criminoso ou fora da lei, retirando-se o caráter político e
social da Reforma Agrária e deslocando-se o MST para o campo da ilegalidade.
O resultado da investigação demonstra que o MST tem sido vítima de
manipulação por parte da imprensa, que tem feito isso rotineiramente ao
longo dos últimos vinte anos. E tem feito com conhecimento de causa, com
objetivos claros de defesa da classe dominante, da qual os proprietários dos
meios de comunicação fazem parte. Com base nos seus próprios interesses
de classe, a grande imprensa produz um processo de manipulação que resulta
na construção de uma “realidade” artificial. No caso do MST — e de toda a
história que o antecede —, a manipulação configura uma prática de
jornalismo com desrespeito ao direito constitucional à informação e às
normas da Ética dos jornalistas. (AYOUB, 2006. p. 92)

Através das análises de Ayoub (2006), mostram-se as linhas adotadas pela grande
mídia acerca da atuação do MST, encontrando-se midiaticamente os discursos que constituem
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as posições assumidas. A descaracterização da imagem dos movimentos sociais rurais
populares é uma necessidade da grande mídia pois esta tem de impor e afirmar sua posição de
mantenedora e associada ao grande capital financeiro e ao agronegócio.
A partir desses discursos midiáticos, distorcidos em relação ao MST, na grande massa
brasileira reduz-se, cada vez mais, a compreensão dos indivíduos e a análise crítica desses
conteúdos. Sobretudo porque embasados em uma educação mercantil, à qual a população
brasileira é totalmente exposta. Consequentemente, a leitura crítica de mundo constrói-se
minimamente. Segundo Paulo Freire (1978), a percepção desses sentidos, produzidos
midiaticamente, só se dá a partir de uma educação não mercadológica, de uma educação não
“bancária” para o mercado.
Freire (1978) corrobora esta construção de análise de mundo, reforçando em seus
dizeres o alerta para uma sociedade não-questionadora, na medida em que os sentidos da
criticidade e das representações midiáticas dos indivíduos na sociedade se perdem por causa
da qualidade das coisas que se apresentam. Por isso, a qualidade e as técnicas de imagens são
expressamente exploradas pelos grandes meios, enquanto os sentidos ficam inertes ao
questionamento.
Igualmente, Sodré (2013) intensifica o alerta, afirmando que a grande mídia é uma
nova forma de consciência coletiva, com um modo específico de produzir efeitos. Ou seja,
como a mídia constrói os significados da vida, os sentidos pertencentes a essa construção que
não estejam na TV, nos jornais, na internet, nas revistas, não existem. Segundo o autor, a
grande mídia televisiva atua com mais força e influência onde estão as mais altas taxas de
analfabetismo no Brasil. Sodré (2013, p. 42) afirma que a mídia fala do mundo para vendê-lo,
ou agilizá-lo nas circulações dos bens e serviços privados, pois a sua verdadeira agenda é a do
liberalismo mercadológico. Ele expõe sobre a importância da educação, que ele vê como uma
atitude ética, necessária para a transformação: “educar também é incluir e excluir, é tomar
distância da condição animal e preparar-se para a cidadania plena” (SODRÉ, 2013, p. 42).
Ailton Claécio Lopes Dantas (2012) em sua pesquisa, intitulada o MST como ela quer
que você a Veja: uma análise multimodal da representação do MST nas capas da revista Veja,
buscou analisar as estratégias discursivas utilizadas pela Revista Veja acerca do MST, focando
na edição de imagens em quatro capas das seguintes edições: 1549, de 03/06/1998; 1648, de
10/05/2000; 1807, de 18/06/2003 e 2128, de 02/09/2009. Pela análise ele concluiu que a
Revista Veja usa a tática da criminalização do movimento social, caracterizando-o como
subversivo, como uma organização que desvia dinheiro público e verbas estrangeiras para
cometer crimes.
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As imagens utilizadas para representar o MST remetiam fundamentalmente
aos seus símbolos – presentes na bandeira – e aos seus líderes, conectandoos a atributos imagéticos que servissem aos propósitos da revista, entre os
quais a de construir uma representação identitária do movimento como uma
organização raivosa, baderneira, delirante e criminosa, que saqueia os cofres
públicos, já que seu objetivo, de acordo com a revista, não seria a reforma
agrária. Esta seria apenas o pretexto para conseguir financiamento para seu
propósito último e verdadeiro, também apresentado como intento criminoso
pela revista: a revolução socialista. Numa sociedade multissemiotizada, as
imagens adquiriram um espaço e poder ainda maiores na construção de
significados. Assim, torna-se necessária a leitura crítica dos textos
multimodais, como forma de compreensão desta nova realidade do mundo
capitalista globalizado, em que as informações são efêmeras e descartáveis,
mas continuam construindo formas de representação, assim como são
constituídas, numa relação dialética. (DANTAS, 2012, p. 193)

Maria Luísa Rocha Ferreira de Mendonça (2009) destaca, a partir de uma pesquisa,
realizada entre 20 de abril e 20 de agosto de 1999, com 300 artigos dos jornais Folha, O
Globo, O Estadão e Jornal do Brasil, que mencionaram o MST, o fato de que as informações
resumiram a questão agrária somente a casos de polícia, atribuindo o caráter de crimes aos
conflitos, aos tiroteios, às desocupações, aos assassinatos, construindo, assim, uma imagem de
violência na qual o movimento se enquadraria, sem nunca apresentar questionamentos acerca
dos motivos pelos quais o movimento se organiza e luta.
Já Mariângela Albuquerque de Oliveira Guimarães e Filomena Maria Avelina Bomfim
(2004), num estudo comparativo das notícias do MST nas versões on-line dos jornais Estado
de Minas e Estadão, afirmam que “a mídia utiliza determinadas estratégias políticomercadológicas ou de controle social para retratar o movimento dos sem-terra, de acordo com
parâmetros político-ideológicos dados pela sua Rede de relações”.

A notícia parece ser construída para formar uma opinião e não para informar
o leitor. O Estadão parece se preocupar apenas com o número de notícias
que vai divulgar, no tratamento de fatos menores, eliminando toda
informação de caráter mais reflexivo. Talvez o fato de tratar-se de um jornal
cujos donos são proprietários rurais reflita o interesse deles e de seus
clientes, que o sustentam com suas propagandas. A pesquisa constatou que,
no Estadão, são raros os cuidados em divulgar as conquistas e os bons
resultados dos assentamentos agrícolas, pelo contrário, apenas os problemas.
O Estado de Minas, com um número bem menor de notícias, apresenta
algumas tentativas de justificar o movimento e não culpar diretamente o
governo Lula pelas ações ocorridas durante o ano de 2003. Entretanto,
poder-se-ia dizer que são escassas as evidências de que usem o hipertexto
como ferramenta que colabore para a produção de conhecimento e/ou a
expressão de uma posição crítica com relação à reforma agrária, durante o
período de realização da pesquisa. (GUIMARÃES, BONFIM, 2004. p. 15)
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As autoras destacam, ainda, que a grande imprensa tem função pública, mas
desempenha uma função privada e, como tal, não é livre e limita a sua isenção, considerando
a objetividade e imparcialidade utopias, pois os fatos noticiados recortam a realidade,
abstraindo seu contexto.
Bordenave (1998) analisa a manipulação da linguagem feita pelos meios de
comunicação, que acabam indicando, através dos seus métodos de atuação, a existência de
duas realidades diferentes, erigidas a partir dos fatos narrados: “[...] a realidade objetiva e a
realidade reconstruída pelo discurso da comunicação”. Ou seja, a mídia gera uma outra
informação. De acordo com o que expõe o autor, é próprio da comunicação contribuir para as
modificações dos significados que as pessoas atribuem às coisas:

É justamente através da modificação de significados, que a comunicação
acaba por colaborar na transformação das crenças, dos valores e dos
comportamentos, daí o imenso poder da comunicação. Daí o uso que o poder
faz da comunicação. (BORDENAVE, 1998, p. 25)

As reflexões levantadas aqui, que mostram como a mídia constrói representações
sociais dos movimentos sociais populares do campo, tendo aqui como foco exemplar o MST,
nos questionam e trazem possibilidades de indagações que permitem argumentar, cada vez
mais, que os grandes conglomerados midiáticos atuam deslegitimando o sujeito político e as
suas lutas, a partir de mecanismos criados pelos meios de comunicação, quando representados
exclusivamente pelos grandes meios de comunicação.
Os movimentos sociais populares do campo, no Brasil, sofrem constantes ataques por
parte da grande imprensa. Eles são alvos de um processo de negação dos direitos e de
cidadania, que se dá em várias dimensões, através de distorções dos fatos e de ações
realizadas pelas organizações, por meio da criminalização de lideranças sociais dos
movimentos, submetendo-as a processos judiciais, por meio de diversas formas de violências
físicas, psicológicas e até mesmo assassinato.
Os reflexos das ações da sociedade estão presentes cotidianamente, em uma realidade,
segundo Sodré (2014), construída midiaticamente e feita através dos grandes meios de
comunicação. E quando as mudanças nas estruturas sociais, como as lutas pela terra ou por
outros direitos sociais, feitas pelos movimentos sociais populares, afetam o estado da ordem,
manifestam-se, cada vez mais, os processos de manutenção de controle desses
questionamentos de contraordem, através dos mantenedores do capital, mantendo-se sempre a
conjuntura neoliberal.
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Neste contexto, procuramos expor, no capítulo seguinte, nossas discussões acerca da
internet e de seus impactos na sociedade. O esforço de reflexão sobre esta temática ocorre,
aqui, especificamente pela ênfase de que a comunicação a partir da internet se tornou um
componente importante e visível para a luta pela terra e pela reforma agrária no Brasil.
Constitui-se, para os Sem Terra, uma comunicação digital popular, fundamental no processo
coletivo de formação e organização, fazendo frente à criminalização e à invisibilização das
lutas camponesas, orquestradas pela grande mídia, monopolizada em poucas famílias e
ideologicamente alinhada ao agronegócio.
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1.

CAPÍTULO 2
AS NOVAS MÍDIAS DIGITAIS NA LUTA PELA TERRA

Neste capítulo insere-se o cenário da internet, aprofundando-se acerca das discussões
que ressaltam esse tema. Num primeiro momento de reflexão, apresentaremos a conectividade
às margens: democratização e desigualdades digitais, na sequência terão as epidemias
midiáticas digitais: a concentração neoliberal das megacorporações, com o intuito de
discernir as principais ideias e questionamentos da conjuntura e dos processos expostos neste
contexto do ciberespaço.

2.1 A conectividade às margens: democratização e as desigualdades digitais
No processo de apropriação do conhecimento digital/virtual abrem-se espaços
possíveis para a informação alternativa aos grandes meios tradicionais. A grande quantidade
de usuários interligados na internet, as novas formas de interações sociais que surgem a partir
da utilização de dispositivos sem fio, criam novas possibilidades na formação de espaços
envolvendo os excluídos online, permitindo a difusão de informações, a partir de códigos,
textos, sons e imagens.
Os sujeitos integrantes dos movimentos sociais que organizam processos de
comunicação populares, voltados ao uso do ciberespaço, se congregam e participam das
formas e interlocuções midiáticas na sociedade. No entanto, tais possibilidades de
socialização e produção na rede virtual, com os instrumentos informáticos, não excluem o
controle dessas novas tecnologias pela indústria capitalista. Desta maneira, é necessário
considerar que a sociedade da informação é uma sociedade de classes, pois o ciberespaço não
existe descolado do mundo material, e que a infraestrutura da maioria das redes está sob o
controle das mesmas pessoas e empresas que sempre controlaram o capital.
Todavia, a relevância das novas tecnologias da informação na aglutinação de
manifestantes em torno de objetivos comuns assumiu espaço importante nos discursos e
pautas de jornalistas, políticos, cientistas e da grande mídia, a partir de 2013, por causa das
grandes manifestações que ocorreram pelo país.
A transformação da esfera midiática pela liberação da palavra se dá com o
surgimento de funções comunicativas pós-massivas que permitem a qualquer
pessoa, e não apenas empresas de comunicação, consumir, produzir e
distribuir informação sob qualquer formato em tempo real e para qualquer
lugar do mundo sem ter de movimentar grandes volumes financeiros ou ter
de pedir concessão a quem quer que seja. Isso retira das mídias de massa o
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monopólio da formação da opinião pública e da circulação de informação.
Surgem novas mediações e novos agentes, criando tensões políticas que
atingem o centro da pólis em sua dimensão nacional e global. (LEMOS,
2010, p. 25)

Os sujeitos sociais agora desenvolvem modelos de comunicação em rede, construídos
a partir do princípio da colaboração coletiva e do diálogo em sua horizontalidade. O papel
desses produtores/consumidores, digitais e populares, vai originalmente subvertendo a ordem
estabelecida, na contramão do pensamento hegemônico estabelecido à custa da exclusão dos
direitos de cidadão. André Lemos (2010, p. 28) evidencia esses processos no cenário
midiático: “O uso de ferramentas de comunicação sem controle da emissão, produzido por
vozes livres e independentes, busca reconfigurar a cultura política contemporânea”. De acordo
com Lemos (2010, p. 30), o mundo informatizado contemporâneo, o qual, de certa maneira,
abre brechas para esse rompimento contra-hegemônico, vem transformando a sociedade em
três pilares fundamentais: “[...] a estrutura em Rede (informação, comunicação), as Redes
sociais (o outro, as relações sociais, a comunicação) e a globalização (a desterritorialização, a
mundialização)”.
Nesse sistema capitalista criam-se, pelas suas contradições internas, lacunas que
podem ser aproveitadas em prol da “democratização da comunicação”. Com a proliferação e o
barateamento de equipamentos tecnológicos, com a facilidade de canais de transmissão,
muitos ao vivo, como por exemplo o Facebook, está se tornando mais fácil produzir e
transmitir informações de qualquer lugar do globo. Com isso, as produções independentes
tendem a crescer cada vez mais, devido ao mercado de ofertas de canais de transmissão
online.
Em razão disto, considerando-se também as oportunidades que poderão surgir com a
utilização dessas novas tecnologias de informação no processo de mobilização das lutas
populares, em seus mais diversos seguimentos no campo e na cidade, novas estratégias
poderão ser formatadas na tentativa de explorar os novos meios de comunicação.
Portanto, diante desta massificação da comunicação, feita através do uso dos
dispositivos móveis, o princípio da articulação externa cresce e incomoda os detentores do
capital. Lemos (2010, p.55) nos direciona para um ciberespaço de múltiplas funções,
constituído de uma inteligência coletiva e libertária: “[...] o ciberespaço oferece uma liberdade
de expressão, memória e navegação na esfera informal infinitamente maior do que todas as
outras mídias anteriores, ao mesmo tempo em que é uma ferramenta sem precedentes de
mobilização da inteligência coletiva”. Mesmo que,
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As fronteiras entre quem emite e quem recebe podem tornar-se fluidas e
instáveis. Os usuários têm a chance de atuar, simultaneamente, como
produtores, emissores e receptores de ideias e conhecimentos, dependendo
dos acessos, habilidades técnicas e lastros culturais de cada um. O usuário
ativo da internet tem à seu dispor ferramentas para divulgar o que deseja,
além de poder interagir ou compartilhar. (MORAES, 2013. p. 104)

Nesta perspectiva, de coletividade e espaços sem fronteiras, Dênis de Moraes (2013, p.
107) menciona que a tarefa da comunicação contra-hegemônica é “reivindicar o pluralismo e
o valor das histórias e culturas, e motivar-nos a reflexão sobre o mundo vivido”. A informação
contra-hegemônica produzida por mobilizadores sociais é, acima de tudo, “[...] ética, de
compreensão real do horizonte emancipador que preconizamos”.
Os grupos de mídia independente buscam autonomia estimulando a visão crítica e a
interatividade dos cidadãos, contrapondo-se ao consumidor passivo e controlável. Desta
forma, a emancipação vem, objetivamente, transformando a realidade social, mesmo que
minimamente.
De acordo com Moraes (2013, p. 121), a partir de um estudo feito por ele com
agências de notícias alternativas em alguns países da América Latina (Argentina, Bolívia,
Brasil, Chile, Colômbia, Equador, México, Peru, Uruguai e Venezuela), é possível notar como
se dá o crescimento e a expansão dessas agências alternativas, a partir da instantaneidade, da
transmissão descentralizada (diferentemente dos grandes meios de comunicação), da
abrangência global, da rapidez, do barateamento dos custos de produção e do auxílio de
governos abertos às possibilidades de combate à concentração da mídia. Seus estudos
evidenciaram, também, que as agências alternativas compartilham conclusões conjuntas, na
“[...] visão de que a mídia hegemônica não retrata adequadamente a realidade social da
América Latina, colocando, muitas vezes, seus interesses econômicos, políticos e corporativos
acima do bem coletivo” (MORAES, 2013, p. 122). Ainda segundo o autor, as agências “[...]
centram-se na divulgação de reivindicações dos movimentos sociais e comunitários,
funcionado como um contraponto aos meios corporativos e valorizando a informação veraz e
a pluralidade de opiniões”.
A mídia contra-hegemônica, analisa Moraes (2013), atua em várias esferas das
relações de poder. Seus meios, seus processos tecnológicos de produção e de distribuição
procuram ser plurais e inovadores, porque se acredita que a comunicação implica na troca, na
interação, na participação e na coautoria. Neste âmbito, atores sociais ligados às bases de
movimentos populares, povos e comunidades tradicionais, que produzem bens culturais e
informação, atuam na sistematização e produção de conhecimento e na distribuição desses
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bens, a partir do espaço online, distribuindo não somente bens coletivos, mas simbólicos,
essenciais na contraofensiva frente as grandes estruturas midiáticas, centralizadas nos grandes
meios de comunicação.

Hoje, graças à Rede, são os próprios atores, as pessoas, as empresas
(incluindo as empresas de jornalismo), as instituições, os movimentos, os
partidos, as associações, os agrupamentos, as comunidades virtuais de todos
os tipos, que decidem sobre aquilo que elas vão publicar na web. A um
sistema importante de controle (massivo) adiciona-se a serviço do cidadão
um sistema aberto e livre. [...] cada um se torna, ao mesmo tempo, seu
próprio agente de relações públicas e seu próprio jornalista. [...] Quem ganha
com isso é o cidadão e o que cresce é a liberdade de produzir, consumir e
distribuir informação. (LEMOS; LEVY, 2010, p. 89)

As informações produzidas pelos grupos sociais populares, embasadas em
questionamentos da realidade e em processos vivenciados, reforçam a argumentação de que
produzir e distribuir bens culturais e informação também é uma maneira de produzir
conhecimento. De certa forma, abalar as estruturas vigentes e suas consequências têm imposto
desafios aos movimentos sociais, com destaque para suas formas e processos de organização,
de estratégias e táticas adotadas. Canclini (2013, p. 52) afirma que a “conectividade não é
sinônimo de interatividade”.
O sistema de produção e distribuição de conteúdo, construído a partir da organização
coletiva, numa relação comunitária, traz rupturas conceituais e práticas, transformando a
comunicação num campo político e de intervenção. Trata-se, portanto,
De construir sistemas de comunicação que possibilitem a democratização do
acesso à informação, ao conhecimento, à tecnologia. Que projetam a
diversidade frente a transnacionalização simbólica e favoreçam a
manifestação de vozes ignoradas ou excluídas dos canais midiáticos. Que
estimulem a compreensão e a interpretação dos fatos de maneira plural e
abrangente, avaliando os múltiplos aspectos sociais, econômicos, culturais e
políticos envolvidos. Experiências, enfim, que possam aprofundar a
democracia e construir uma cultura de solidariedade entre povos, na qual o
direito humano a comunicação seja exigência insuperável. (MORAES, 2011,
p. 175)

Se, por um lado, há a possibilidade de agregação dos sujeitos sociais críticos,
formadores de opiniões na web, por outro lado, existe também falta de norte e diluição dessa
esperança da defesa da democratização midiática, pois há, atualmente, uma segregação digital
ainda muito grande no Brasil.
Nesses mais de vinte anos de internet no Brasil, apesar dela ter-se tornado um dos
principais meios de comunicação e de entretenimento, no país e no mundo, quase a metade da

60

população brasileira nunca teve acesso a ela, mesmo que, em 2011, a Organização das Nações
Unidas (ONU) tenha declarado o direito ao acesso à internet um direito humano, tal como o
direito à saúde, à educação, à moradia e à cultura.
Um estudo, realizado entre 2015 e 2016 pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil CGI.br, pelo Centro Regional de Estudos do Desenvolvimento da Sociedade da Informação Cetic.br e pelo Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR - NIC.br, revela que 45%
da população brasileira não tem acesso à internet. Entre os que tem acesso, segundo a
pesquisa, as classes A e B remetem aos mesmos índices de países europeus, com 97% na
classe A e 82% na Classe B. Entretanto, na classe C o índice fica em 49%, e nas classes D e E
ele é de 16%. Também foi observado na pesquisa que, dos 32,8 milhões de lares
desconectados, 30 milhões eram dos mais pobres, das classes D e E. Conforme a pesquisa, os
problemas que levam a exclusão digital são a indisponibilidade do serviço em algumas
regiões e a renda econômica, grandes barreiras ao acesso pleno da população brasileira à
internet.
Para Eduardo Galeano (2012, p. 72), “o problema da exclusão digital é social, está
ligado à distribuição desigual. Nos países desenvolvidos, 78% dos lares têm acesso à Rede”.
Galeano expõe, ainda, que as implicações dessa exclusão transgridem as barreiras da
tecnologia, “são, de fato, problemas sociais e políticos, e a segregação tecnológica é, portanto,
um reflexo da exclusão social”.
A partir de uma pesquisa feita pela Secretaria de Comunicação da Presidência da
República, em 2015, confirmou-se que a renda e a escolaridade criam uma diferença digital
muito grande entre quem é um “cidadão conectado e quem não é”. Já os elementos
geracionais ou etários mostram que os jovens são usuários mais intensos das novas mídias.
Entre os usuários com ensino superior, 72% acessam a internet todos os dias,
com uma intensidade média diária de 5h41, de 2ª a 6ª-feira. Entre as pessoas
com até a 4ª série, os números caem para 5% e 3h22. 65% dos jovens na
faixa de 16 a 25 se conectam todos os dias, em média 5h51 durante a
semana, contra 4% e 2h53 dos usuários com 65 anos ou mais.
(SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DA PRESIDÊNCIA DA
REPÚBLICA, 2015)

Para Castells (2001, p. 17), o não acesso a rede representa uma das formas de exclusão
mais graves que se pode sofrer na economia e na cultura, uma vez que o mundo virtual e o
real se fundem cada vez mais. Assim, a exclusão dessa realidade cotidiana cria um novo tipo
de marginalização.
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Desta maneira, à medida em que se afirme que os excluídos digitais representam quase
a metade da população brasileira, nesse “ecossistema digital” (MORAES, 2013) acentua-se o
não direito de comunicar-se em rede, pois, de acordo com Castells (2001, p. 23), o meio
técnico para se comunicar amplamente, veloz e globalmente é a internet. Por isso, quando
somente metade da população se comunica intensamente pela internet, porque tem esse
direito garantido por sua condição socioeconômica, enquanto a outra parte não tem acesso,
configura-se que um direito foi explicitamente violado.
A importância da ampliação da inclusão digital é fundamental e necessária, sobretudo
se focada não somente no acesso, mas também na formação de habilidades voltadas para a
construção de conhecimento, critico e amplo, visando a participação nas mudanças sociais de
uma sociedade.
Canclini (2008) ressalta a importância da participação midiática dos usuários,
confrontando o ponto de vista do mercado midiático capitalista: “os usuários da Web são
chamados de visitantes e quem visita não dita as normas da casa, ainda menos quando se trata
de uma casa tão peculiar em que há mais lixo que entra do que sai” (p. 29).
No entanto, para fins de entendimento dos reflexos que a inclusão digital tem gerado,
ou pode gerar, deve-se ressaltar a realidade da exclusão digital no Brasil, caracterizando a
relevância dos que não são incluídos digitalmente e que estão fora da linha de privilegiados no
mundo virtual. A generalização do uso de tecnologias, em todos os ambientes da vida
cotidiana, faz perceber que estamos rodeados cada vez mais de tecnologias da informação e
comunicação (TIC), sendo que estas estão a serviço da agilidade dos processos diários da
população.
A inclusão digital se configura, hoje, uma nova fronteira para a inserção dos
indivíduos na vida social. Ter a possibilidade de acessar informações, os serviços públicos, de
compartilhar vivências, de produzir e difundir conhecimento através da internet passou a ser
uma característica da própria noção de cidadania, de um cidadão participante dos processos
sociais.
Um indivíduo sem acesso ao ciberespaço se projeta, neste novo cenário moderno,
como um cidadão excluído, no que Castells (2001) denomina de “info-exclusão”, a qual
mostra a desigualdade no acesso à internet. A partir de uma pesquisa, feita nos Estados
Unidos para analisar os níveis de acesso à internet, nos anos de 1995 a 2000, Castells (2001,
pp. 289-290) distingue as dimensões da “info-exclusão”. Direcionando-se para níveis mais
elevados da exclusão, ele afirma que a “[...] era da informação não é alheia à cor da pele”,
pois expõe que, acima da segregação existente a partir da rede, existe a exclusão étnica, que se
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torna, segundo o autor, a maior de todas as exclusões. Ele dimensiona a exclusão,
demonstrando a permanência dolorosa em níveis mais altos, nas diferentes classes sociais:
[...] as probabilidades de que os estudantes brancos que não tem computador
em casa se ligassem à Rede desde outros pontos eram muito maiores, uma
vez que tem mais oportunidades de aceder à mesma. Por exemplo, as escolas
de maioria branca possuem melhores laboratórios de informática. Os estudos
indicam, por sua vez, que as probabilidades de que afro-americanos e
hispânicos tivessem computadores em casa eram menores, uma vez
ajustados o rendimento e a educação. Deste modo, a menor probabilidade de
ter computador em casa e as menores oportunidades de ligar-se fora dela
traduziam-se num menor nível de acesso à internet. (CASTELLS, 2001, p.
293)

Grosso modo, a consolidação de uma nova estrutura econômico-social, profundamente
ligada à tecnologia, traz disparidades e elege somente os que possuem meios para o acesso,
separando-os dos que ficam à margem da sociedade da informação.
À medida em que, por um lado, rompem-se as fronteiras regionais, nacionais e
globais, permitindo-se a plena convivência de uma esfera cultural planetária em rede, em toda
sua diversidade, conforme explicita Martín-Barbero (MORAES et al., 2003), por outro lado,
tanto a expansão e acesso, quanto a valorização da informação criam também uma nova
exigência social: o domínio da tecnologia. Sem esse domínio, o indivíduo torna-se excluído
de uma série de benefícios do seu cotidiano. “Nesse cenário, surge uma nova dimensão da
exclusão social, que é a incapacidade de participar da sociedade da informação, onde é
necessário não só ter acesso às novas tecnologias como desenvolver habilidades necessárias
para usá-las de forma efetiva” (CLARO, 2011, p. 7).
É uma lacuna que vai além do acesso material e não pode ser resolvida apenas com a
viabilização de infraestrutura de acesso. É preciso dar instrumentos para garantir o
desenvolvimento da capacidade comunicativa, da construção de argumentos no pensamento
crítico, para resoluções de problemas ligados às possibilidades permitidas pelas TICs.
O analfabetismo digital acompanha as evoluções tecnológicas e, como reafirmam
Straubbhar e Larose (2004, p. 33), é preciso uma educação contínua do mundo, para
desnortear a exclusão digital, “pois, nos tempos atuais, muitas pessoas não podem utilizar
bem os computadores porque não têm as habilidades necessárias, mesmo tendo completado a
escola primária”. Em resumo, assim como a alfabetização tornou-se um elemento essencial
para a vida pós-moderna, a alfabetização digital surge também como uma nova necessidade
para a vida contemporânea. Desta maneira, a exclusão digital pode ocorrer em diferentes
níveis e envolver diferentes elementos no seu processo excluso.
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A partir de Castells (2001, p. 162), Lemos e Levy (2010, p. 142) e Sodré (2013, p. 87)
podemos identificar um conjunto de aspectos básicos que se vinculam à exclusão digital nos
tempos modernos, tais como: o “tecnológico”, que trata em primeiro plano da dimensão do
material genealógico da exclusão, referindo-se ao acesso aos dispositivos; o “estrutural”,
referindo-se à infraestrutura disponível de serviço que o usuário pode contratar a partir da sua
condição social, pois a velocidade da conexão e sua estabilidade são aspectos que melhoram o
acesso às redes mundiais, como também o acesso a conteúdos de aplicativos ou de páginas
exclusivas para assinantes, que podem pagar por determinado produto ou serviço; o
“cognitivo”, que mostra aspectos além dos materiais, ou seja, os sujeitos que nasceram e
cresceram com a internet, adequam-se mais facilmente ao seu uso e conseguem explorá-la
melhor conforme as suas necessidades; a “acessibilidade”, tanto na cidade quanto no campo o
acesso aos locais de uso podem ser excludentes para pessoas com dificuldade de locomoção,
tais como cadeirantes, ou com alguma deficiência, assim como para os idosos, as gestantes
etc., o ambiente online também pode reforçar a exclusão; o “produtivista”, pois que,
diferentemente dos meios eletrônicos tradicionais em rede e não digitais, que possibilitam aos
sujeitos usuários apenas consumir informação, os que têm acesso aos mais avançados
softwares possuem maior inserção online, e além de receber informação a cria e a distribui
com qualidade; o “linguista”, que destaca o acesso de conteúdos em idiomas diferentes, e o
“Institucionalizado”, que trata do acesso a partir do Estado, sobretudo de serviços públicos
oferecidos on-line, ou seja, a viabilização, para a população, do acesso gratuito às redes.
Destes aspectos mencionados, alguns elementos são pressupostos, tornando-se
possíveis a partir da garantia de condições básicas de acesso. Entretanto, mesmo
possibilitando condições materiais e tecnológicas mensuradas, a exclusão permanecerá em
outros níveis, centrados nos atores sociais mais despossuídos de bens e serviços
mercantilizados.

2.2.1 Dados e perspectivas da internet: exclusões digitais

Ainda que, neste cenário de profundas desigualdades digitais, se evidencie o
crescimento de usuários da Rede, a exclusão digital no campo faz-se ainda mais alarmante,
pois o acesso é ainda altamente escasso. Segundo o IBGE (2014), a população brasileira
representa 202,6 milhões de habitantes, destes, 15% estão no campo. De acordo com a
pesquisa do CGI.br (2015-2016), do Cetic.br (2015-2016) e do NIC.br (2015-2016), na área
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rural no Brasil, ao invés dos 53% nos centros urbanos que possuem computador, são 21% os
que o possuem. Enquanto 55% dos usuários nas cidades tem algum tipo de acesso à internet,
no campo somente 15% tem algum tipo de acesso.
Dados de uma pesquisa feita pelo Mobile Report, da Nielsen IBOPE (2015), indicam
que, apesar de cerca de 87% da população urbana e 73% da população rural possuírem
celulares, só 68,4% das pessoas utilizaram a internet por meio de smartphones, ou seja, 33
milhões de pessoas. Ainda segundo a pesquisa, houve um crescimento de 10 milhões de
usuários com acesso à internet no primeiro trimestre de 2015, e o maior crescimento ocorreu
entre as pessoas de menor renda no país. No primeiro trimestre de 2014, as classes C, D e E,
juntas, representavam 36% dos usuários. Já no trimestre seguinte, passaram a representar
38%. Mesmo assim, a posse de um smartphone conectado à internet continua concentrada nas
classes A e B, que somam 62% do total representado.
De acordo com a pesquisa CGI.br (2015-2016), do Cetic.br (2015-2016) e do NIC.br
(2015-2016), publicada pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA4, o
crescimento de usuários da internet se deve ao fato, dentre outros, da existência de políticas
públicas sociais e de subsídios para o acesso e o uso de equipamentos tecnológicos, iniciada a
partir de 2005 pelo Governo Federal, como, por exemplo, o Programa Computador Para
Todos, Casa Brasil, Banda Larga nas Escolas, ProInfo, Capacitação de TICs nas Escolas,
Plano Banda Larga Nacional, Um Computador por Aluno, GESAC, dentre outros. O que,
segundo a pesquisa, possibilitou na zona urbana um percentual de 95% de escolas públicas
com acesso à internet no Brasil, 71% com acesso a wi-fi e 80% de estabelecimentos públicos
de saúde com acesso à internet.
Nas áreas rurais, segundo os dados, a falta de disponibilidade foi o principal motivo
para 75% dos domicílios não terem conexão. A pesquisa ressalta que é preciso reduzir os
preços, tanto dos dispositivos quanto dos tributos que incidem sobre o serviço. Embora as
deficiências no uso das tecnologias não sejam exclusividade da área rural, já que nas cidades
são encontrados os mesmos problemas, nestas últimas estes são mais fáceis de serem
resolvidos, pela maior oferta e disponibilidade de assistência técnica.
Quanto às estimativas dos milhões de domicílios sem acesso à internet, os dados da
mostra pesquisada em 2015 e 2016 os representam, pelas regiões brasileiras, da seguinte
forma: o Sudeste tem 49% dos domicílios sem acesso (13,3 milhões de residências), o
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Nordeste tem 70% (11,5 milhões de residências), o Sul tem 49% (4,7 milhões de residências),
o Norte tem 74% (3,4 milhões de residências) e o Centro-Oeste tem 56% (2,7 milhões de
residências). Desse total sem acesso à Rede, 24,4% de domicílios recebem renda até dois
salários mínimos e 7,5% desses domicílios estão localizados nas zonas rurais.
Dos mesmos moldes econômicos se apresenta o cenário goiano da exclusão social e,
consequentemente, em paralelo, a exclusão digital no Estado. Os dados da Pesquisa Nacional
por Amostra de Domicílios (PNAD, 2014), realizada anualmente pelo IBGE, mostram que no
Estado de Goiás existem cerca de 6.110.703 habitantes, distribuídos em 246 municípios.
Destes habitantes, 60,8% são declarantes de cor parda, preta, amarela ou indígena. Em relação
à renda da população, 32,7% ganham até um salário mínimo por mês e 31,3% ganham de um
até dois salários mínimos, ou seja, 64% da população em Goiás recebem renda até dois
salários mínimos. Contrapondo-se a isto, apenas 2,75% dos indivíduos recebem mais de cinco
salários mínimos por mês. Deste modo, os altos índices de concentração de renda no Estado
ficam evidentes.
Observou-se, neste mesmo estudo, que a educação em Goiás apresenta um nível muito
grande de indivíduos com pouca escolaridade: 20% da população não tem escolaridade
nenhuma, 19% têm entre um e quatro anos de instrução, 24% tem entre cinco e oito anos,
25% tem entre nove e 11 anos de escolaridade, e somente 7,1% da população tem o nível
superior completo, com 15 anos ou mais de estudo. Ou seja, mais de 90% da população do
Estado não teve acesso ao ensino superior. Isso evidencia, somando-se a alta concentração de
renda e o grande índice de baixa escolaridade no Estado de Goiás, que os excluídos da
educação e de salários mais justos, sendo esses os aspectos observados, são também excluídos
digitais.
Neste contexto, de acordo com o IBGE (2014), o Instituto de Pesquisas Econômicas
Avançadas – IPEA (2014) e a Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL (2014), dos
mais de seis milhões de habitantes no Estado de Goiás, cerca de quatro milhões não têm
acesso à internet. Isso representa que 66,6% da população não está conectada, que 81,6% dos
domicílios goianos não possuem acesso à internet, que 50,46% dos acessos estão
concentrados na cidade de Goiânia, que 60,2% dos acessos estão distribuídos na capital e nos
19 municípios da região metropolitana, e que cerca de 18% dos acessos utilizam ainda a
conexão discada via rádio. A média de domicílios com Banda Larga é de 18,4%, o que indica
um nível a baixo da média nacional. A classe C representa 50% da região metropolitana de
Goiânia e desse percentual, 70% não possuem computador. Na zona rural, segundo a
pesquisa, 75% da população de Goiás não tem acesso à internet, o que corresponde a quase
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400 mil pessoas de um total de 530 mil habitantes no Estado, em 2012, que estão dentro da
exclusão digital.
Em todos os sentidos, nota-se que há um abismo entre os universos urbano e rural,
sendo que este último tem, em suma, as maiores necessidades de comunicação devido às
distâncias e à pequena oferta de serviços, dentre tantos outros fatores. Portanto, a falta de
serviços de internet no meio rural, bem como os sérios problemas de infraestrutura, trazem a
necessidade urgente de políticas públicas inclusivas para o campo, com programas focados
em regiões e grupos sociais específicos em todo o território brasileiro.
Neste esteio, igualmente, os pobres, na pluralidade de idade, cor, raça, etnia, religião,
cidade, campo, país etc., têm potencialmente menos acesso ao meio digital, tanto material
quanto intelectual. Segundo Boaventura de Souza Santos (2008), isto é um “apartheid
informático”.

No

cenário

brasileiro

atual,

marcado

por

desigualdades

coloniais,

continuamente renovadas, controladas e imbricadas nas propriedades cruzadas, isto implica
em atuar em processos voltados aos grupos particularmente vulneráveis, potencialmente
excluídos do mundo digital globalizado.
Os sistemas de desigualdade e de exclusão não são o deus ex-machina da
modernidade capitalista. A sua constituição, a sua consolidação e as suas
metamorfoses ocorrem num campo de relações sociais conflituais, onde
intervêm grupos sociais constituídos em função da classe, do sexo, da raça,
da etnia, da religião, da região, da cidade, da língua, do capital escolar,
cultural ou simbólico, do grau de desvio face a critérios hegemônicos de
normalidade e de legalidade, etc. cada um desses fatores tem sido uma
eficácia discriminadora na hierarquia da pertença em qualquer dos sistemas.
Não é possível em abstrato determinar o grau dessa eficácia, não só porque
ela varia segundo o tempo histórico ou a sociedade, como porque os
diferentes fatores, de discriminação, atuam quase sempre em conjunção uns
com os outros. Pode-se dizer, no entanto, que no sistema da desigualdade (e
primordialmente no contexto dos países centrais e semiperiféricos) o fator
classe tem tido o papel preponderante e continua a tê-lo ainda que
crescentemente a sua eficácia discriminatória dependa de outros fatores
nomeadamente da raça, da etnia, e do sexo. Pelo contrário, no sistema de
exclusão têm preponderado estes e outros fatores de discriminação, cabendo
à classe uma eficácia apenas complementar, potenciadora ou atenuadora da
discriminação constituída pelos outros fatores. (SANTOS, 2008, p. 312)

Paralelamente à perspectiva amostral acima, em que se mostra que altos índices
populacionais são exclusos ao acesso à internet e de suas variedades de uso, procura-se agora
demonstrar, a partir do acesso à Rede, a estrutura do consumo e da reprodução ideológica do
capital.
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Neste sentido, de acordo com a pesquisa do CGI.br (2015-2016), do Cetic.br (20152016) e do NIC.br (2015-2016), são as mulheres a maioria online, com 51% dos acessos, e
também as que mais permanecem em rede no mundo, com cerca de 30 horas por mês, nove
horas somente em redes sociais. Já segundo o IBGE (2014), 31% dos brasileiros possuem
perfis na rede social Facebook, 29% no Whats App, 24% no Facebook Messenger, 77% no
Google Plus, 15% no Instagram, 15% no Skype, 0,9% no Snapchat, 14% no Twitter, 12% no
Linkedin e 0,8% no Pinterest. A pesquisa ainda menciona que 65% dos jovens, com até 25
anos, acessam a internet todos os dias. Entre os que estão acima de 65 anos a taxa cai para
4%. Sobre a procura na rede, a pesquisa mostrou que o brasileiro costuma buscar, em sua
maioria, notícias e informações, com 67%, diversão e entretenimento, também com 67%, e
estudo e aprendizagem, com 24%.
A permanência na rede cresce em ritmo acelerado e ela vem se tornando, cada vez
mais, a principal companhia das pessoas. Segundo o Mobile Report, da Nielsen IBOPE
(2015), são variáveis as situações onde os brasileiros costumam utilizar seus dispositivos:
18% no banheiro, 18% ao acordar, 34% fazendo compras, 44% em restaurantes, 48%
esperando algo, 60% no trabalho e 78% em casa.
O estudo aponta, também, que a maior atividade do brasileiro na internet são as
compras, tornando o país o terceiro no mundo onde se compra mais pela internet. E, dentre os
maiores consumidores brasileiros, 60% são da classe C. O comércio também gerou altos
índices de movimentação financeira, segundo dados da pesquisa, R$ 18,6 bilhões somente no
primeiro semestre de 2015. Entre as mulheres, as compras online representaram 67% do total
consumido, com uma diversificação entre: 33% em livros, 32% em moda e 30% em sapatos.
Já entre os homens, tem-se: 39% de eletrônicos, 24% de livros e 27% de outros.
Diante de um ponto de vista mercadológico em que os sujeitos são exclusivamente
consumidores, mediados pelo mercado financeiro, Canclini (2013, p. 41) afirma que, nesta
conjuntura mercantil exacerbada, “[...] você não ganha de presente o celular. Você é o
presente, você que é ofertado para o aniversário do celular”. Hoje, nesse momento virtual em
nossas vidas, em que qualquer clique ou movimento pode valer muito dinheiro nas mídias
digitais, reforça-se a construção de poder e aumento da riqueza para somente alguns. Bem
como, reforça-se que o consumo é a finalidade exclusiva da informação digital.
Sodré (2014, pp. 61-62) corrobora essa análise, afirmando que o dinheiro potencializa
a abstração nas relações sociais e intersubjetivas, ou seja, temos uma “multidão solitária”,
totalmente à mercê da superexploração da propaganda alienante, da “modernidade líquida”,
em que tudo dilui-se, principalmente o ser humano.
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Sodré (2014) caracteriza a situação financeira da informação, que transforma a
internet em duas direções diferentes: uma pública e a outra privada (Intranet). Tanto a pública
quanto a privada seguem alinhadas na mesma direção, o que muda, segundo o autor, é o
volume de informação na privada que, muitas vezes, fica desconhecido. Porém, elas
comungam uma única razão, elas “trata[m] a informação do mesmo modo como o dinheiro
trata os bens, somente como mercadoria”.
Contudo, o espaço das novas tecnologias da informação se contraiu e o tempo
acelerou-se velozmente, o outro lado do mundo tornou-se logo ali, e o que lá acontece é
compartilhado aqui em tempo real. “Com a tecnologia eletrônica, tem-se outra experiência
espaço temporal: o tempo se encurta, e o espaço se encolhe” (SODRÉ, 2014, p. 78). Tudo isso
impacta nossos paradigmas e a nossa escala de valores, cotidianamente. Em virtude disso, o
mundo real se findou e não condiz com o seu duplo plano virtual. Na Rede, qualquer um pode
assumir múltiplas identidades e os mais contraditórios e mirabolantes discursos. Neste
instante do tempo presente, todos podem ser “simulacros de si mesmos”. Os valores, na
modernidade, se esvaziam e evaporam por força da mercantilização de tudo, transformando
sentimentos, ideais, sonhos e o futuro em espetáculo digital exposto, visualizado, curtido e,
quem sabe, compartilhado.
Os comunicadores não são vítimas passivas desses monopólios, mas a
diminuição na pluralidade de ofertas nos torna cada vez mais inermes em
muitas frentes. Por isso, a reivindicação dos direitos dos mais humilhados
liga-se ao exercício quotidiano da cidadania, ao acesso aos bens desfrutáveis,
ao uso do telefone ou da internet para comunicar-se e não para que nos
incomodem com vendas. (CANCLINI, 2013, p. 32)

Refletindo o acesso ao ciberespaço, Lemos e Levy (2010, p. 87) ressaltam que a
expansão da internet permite uma amplitude e força que ainda não se consegue medir, como
por exemplo, na liberação da palavra e/ou na emissão. A “libertação da palavra no seu sentido
mais amplo: sons, imagens, textos, produzidos e distribuídos livremente”. Os autores
analisam a pluralidade que o “cibercidadão” tem em descobrir, na rede, “coisas antes
inimagináveis”, agora expressadas por eles mesmos. Podemos refletir sobre as rupturas que o
fato de inserir-se neste mundo virtual tecnológico traz à sociedade, e também sobre as
consequências de não se inserir.
Sodré (2013, p. 61) afirma que é a estrutura social que exclui os indivíduos da
economia, e nega-lhes os recursos, principalmente o conhecimento. A questão do acesso às
tecnologias só será resolvida quando outros fatores sociais mais graves, como a fome, a
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moradia, a educação, a cultura, entre tantos outros imprescindíveis para a vida, forem
resolvidos.
A exclusão digital rememora e diz respeito às extensas camadas da sociedade que
ficam à margem do fenômeno da modernidade, que é a da informação e a da expansão das
redes digitais. Entretanto, o principal valor da Rede, como afirma Sodré (2013), é o social,
mais do que o tecnológico. E, neste contexto social da internet, procuramos as respostas
diretamente e a partir dos sujeitos do campo e da luta pela terra que, com acesso ao espaço
cibernético das tecnologias, agora empoderados, institucionalizam-se em novos contornos,
trazendo, de forma geral, entre tantos outros aspectos, a efetivação dos impactos da justiça
social no Brasil.
Santos (2009, p. 313) intensifica isto dizendo que “[...] a realização deste imperativo
tem de superar múltiplos e difíceis obstáculos”. Grosso modo, esses impactos só se tornarão
“impactos sociais” na luta a partir do momento em que a tecnologia digital passar a ser
também social. O seu processo de reprodução tecnológica, atrelado a um ideológico político,
a um conhecimento popular e a uma ferida cristalizada, uma ferida histórica de criminalização
e desigualdade desta classe trabalhadora, será fortemente intensificado na causa, nas buscas
por novos rumos de uma vida mais cidadã no mundo.

2.3 Epidemias
megacorporações

midiáticas

digitais:

a

concentração

neoliberal

das

A revolução das comunicações conectou todas as sociedades, umas às outras, a partir
de quem tem acesso às redes. Agora, a guerra da modernidade é a busca por informação.
Informação, de acordo com Le Coadic (1996), é o resultado do processamento, da
manipulação e da organização dos dados, de tal forma que represente uma mudança no
conhecimento em quem – máquina, animal ou humano – a recebe. E esse valor informático
varia não apenas em quem recebe, mas conforme o indivíduo e as suas necessidades,
principalmente conforme o contexto em que é produzida e partilhada.
Segundo Castells (1999), a informação se tonou o elo entre o poder de quem a controla
e as relações de seus interesses privados. É a mercadoria mais valiosa na atualidade. Tudo
perpassa a Era da informação, principalmente a Rede. Por isso, empresas e governos estão
cada vez mais preocupados em liberar e/ou restringir o acesso à internet. Há em vigor, no
mundo, uma série de ameaças para a Rede, dentre elas, a ameaça à neutralidade, pois todas as
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informações que trafegam, a princípio, deveriam ser tratadas da mesma forma, ou seja,
navegar na mesma velocidade, com o livre acesso garantido a qualquer tipo de informação,
com proteção da privacidade, proteção dos dados pessoais etc.. No entanto, a circulação de
informações está cada vez mais presa a um círculo de controle das grandes corporações
cibernéticas globais.
Megacorporações da internet tem recursos diferentes de megacorporações
como a Boeing, a Goldman-Sachs, a Chevron ou Monsanto: seu poder
provém de deter a propriedade da infraestrutura das nossas comunicações.
No entanto, em sua essência, as megacorporações da internet não são
fundamentalmente diferentes. Sua constituição jurídica é praticamente a
mesma, seu aparato corporativo só difere um pouco e todas elas vivem no
mesmo habitat: o capitalismo globalizado do século XXI. Com seu
crescimento, essas megacorporações acumulam, por direito próprio, poder
suficiente para participar do grande jogo da geopolítica global. Em outras
palavras, elas se tornam mecanismos viáveis para a operação do império.
Uma corporação norte-americana da internet grande o suficiente, representa
uma ameaça potencial para a soberania e segurança de países como o Brasil,
a Índia, a Rússia ou o Irã no mesmo patamar que uma companhia de energia
ou uma fabricante de armamentos norte-americana. Ou, aliás, um órgão do
Governo dos Estados Unidos. (ASSANGE, 2015, p. 20)

Nesta guerra cibernética o que mais vale é o poder das grandes corporações. Julian
Assange (2015, p. 20), fundador do Wikileaks, revela que, à medida em que países, como o
Brasil, tentam desenvolver alternativas infraestruturais aos fluxos de dados interceptados
pelos Estados Unidos, visando minimizar a vulnerabilidade do país ás espionagens feitas pelo
Governo americano, estes países sofrem retaliações, principalmente pela dominação
geopolítica de megacorporações, a exemplo do Google, que, entre outras coisas, estão aliados
aos interesses do Governo norte-americano.
Os brasileiros devem se conscientizar de que, quando usam os “serviços” do
Google, estão sendo aliciados para entrar em um relacionamento com uma
corporação estrangeira global, muitos milhões de vezes mais poderosa do
que eles e sujeita a poucos mecanismos de prestação de contas. Quando uma
parcela significativa da internet brasileira entrar nesse relacionamento, o
Google passará a competir agressivamente com atores brasileiros mais
legítimos no país para conquistar uma influência maior sobre o público
brasileiro. [...] as ações do Google tem muitos interesses de política externa
em comum com o governo norte-americano. E os interesses do Google não
estão alinhados com os interesses da política brasileira. (ASSANGE, 2015,
p. 21)

De acordo com Assange (2015), as maiores empresas da web no mundo, que entre
outras coisas controlam o que e quem pode se conectar na aldeia global online, distribuem
relações mercantilizadas em diferentes áreas do capital. Como, por exemplo, contratos de
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venda dos dados de seus bilhões de usuários ao redor do mundo. A privacidade, para essas
megacorporações, é entendida como simples tópico de um contrato de serviço assinado entre
o usuário e os serviços prestados na internet.
A questão de coleta de informações por empresas norte-americanas, tais como o
Facebook, a Microsoft e o Google, vai além da possível violação de privacidade. Na
sociedade da informação, Assange (2015, p, 24) diz que, ao monitorar e controlar o
comportamento de milhões de pessoas em diferentes nações, tais empresas, mesmo que não
divulguem nenhuma informação a ninguém, se tornaram as grandes mantenedoras do jogo
global, detentoras do maior conglomerado de informação na face da terra. O que,
naturalmente, segundo o autor, as transformaram em grandes instrumentos da política externa
do EEUU. Quanto ao exemplo do Google, o autor assim descreve:
Não importa se o Google é apenas uma empresa ou “mais do que uma
empresa”, suas aspirações geopolíticas estão firmemente enredadas na
agenda de politica externa da maior superpotência do mundo. À medida que
cresce o monopólio do Google na área de busca e serviços de internet, e ele
estende a vigilância industrial para a maior parte da população do planeta,
dominando rapidamente o mercado de telefonia móvel e apressando-o para
ampliar o acesso à internet no hemisfério sul, eles se tornan praticamente a
própria internet para muitas pessoas. A influência do Google sobre escolhas
e comportamento de todos os seres humanos se traduz em um poder concreto
de influenciar o rumo da história. Se o futuro da internet for o Google, isso
deveria preocupar seriamente as pessoas do mundo todo – da América
Latina, da Ásia Oriental e do Sudeste da Ásia, do subcontinente indiano, do
Oriente Médio, da África Subsaariana, da Antiga União Soviética e até da
Europa, para quem a internet representa a promessa de uma alternativa a
hegemonia cultural, econômica e estratégia dos Estados Unidos.
(ASSANGE, 2015, p. 21)

A partir de uma pesquisa feita pelo Wikileaks, em 2012, Assange (2015, p. 53) afirma
que o sucesso do Google no mundo baseou-se na vigilância comercial de civis por intermédio
dos serviços oferecidos, tais como: buscas na internet, provedores de e-mail, redes sociais etc.
“Nos últimos anos o Google vem expandindo a vigilância, controlando celulares e tablets. [...]
Com o Android, o Google controla dispositivos que as pessoas utilizam rotineiramente para
conectar a internet”. O autor menciona que, só em 2008, quando o Android foi lançado, o
Google teve um percentual de um bilhão de smartphones registrados no mercado, a uma
velocidade de um milhão de aparelhos novos por dia. “Outros projetos do Google, como o
Glass Project e o Project Tango, visam expandir a ubiquidade do Android, estendendo ainda
mais a vigilância do Google no espaço que circunda seus usuários” (ASSANGE, 2015, p. 53).
De acordo com Assange (2015), o Google foi fundado, em 1996, com o dinheiro de
bolsas do Departamento de Defesa estadunidense e suas relações caminham juntas desde
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então. O autor afirma que existem executivos, que trabalham na multinacional, que já
trabalharam anteriormente na equipe da ex-secretária de Estado Hillary Clinton, entre 2009 e
2013. Além disso, ele afirma que a companhia utiliza seus produtos como isca para atrair
usuários ao redor do planeta. "Ele analisa o uso que os usuários fazem e gera perfis com os
quais a NSA (Agência de Inteligência dos EUA) prevê comportamentos" (ASSANGE, 2015,
p. 53). Portanto, os dados coletados não são apenas explorados pelo segmento publicitário,
mas também negociados com o governo. O “Google permite que a NSA e o FBI leiam emails” Assange (2015, p. 53). O autor revela que empresas, tais como a Microsoft, Yahoo,
Google, Facebook, PalTalk, YouTube, Skype, AOL e Apple, já fizeram parte das negociações
com a NSA. E que o Dropbox, serviço de arquivamento na nuvem5, é o próximo a ser
monitorado.
Essa coalizão de superpotências reforça um império articulado e engessado,
intensificando a concentração de poder e de informação.
A longa história de colaboração entre o complexo militar-industrial das
Forças Armadas dos Estados Unidos e o Vale do Silício. Qualquer pessoa
que tenha pesquisado sobre o Vale do Silício sabe que é assim. Noam
Chomsky denunciou com contundência o que ocorria no Vale do Silício nas
décadas de 1970 e 1980. De fato, se olhamos para trás e pensamos em qual
era a percepção que se tinha nessa época dos computadores. Eram máquinas
enormes que os militares faziam funcionar e colocavam a serviço das
grandes empresas estadunidenses. A ideia que a gente se fazia do superpoder
dos computadores está refletida em filmes como Colossus. Em todo o caso,
os militares, nessa época, pilotavam o desenvolvimento do Estado: ajudando
a chegar à Lua, ajudando a construir armas atômicas, ajudando a projetar
mísseis ICBM, ajudando a acelerar a velocidade dos submarinos nucleares,
ajudando o Serviço de Impostos Internos a verificar a situação fiscal de cada
pessoa. Tudo isso mudou quando o Vale do Silício, nos anos 1990, começou
a desenvolver um mercado de consumo, a colocar os avanços da tecnologia
informática ao alcance do grande público. Foi então quando se começou a
criar uma “bolha de percepção” que apresentava as empresas do Vale do
Silício como “amigas” das pessoas, “amigas” do consumidor. Apple,
Google, Amazon e mais recentemente o Facebook, estimularam esse aspecto
e se beneficiaram com isso. E tudo isso criou uma ilusão que permitiu
obliterar a visão anterior, negativa, que havia a respeito e que a maioria dos
acadêmicos tinha com relação ao Vale do Silício, aquele Vale do Silício que
colaborava com os militares. (ASSANGE, 2014)

O debate em torno de mudanças em relação à internet e do controle exercido pelos
EUA é feito há muito tempo por países que divergem dessa hegemonia estadunidense.

5

Computação em nuvem ou cloud computing, refere-se à memória e a capacidade de armazenamento e cálculo
de computadores e servidores compartilhados e interligados por meio da internet. O acesso ao armazenamento
pode ser feito através de qualquer lugar do mundo e independentemente de qual plataforma está sendo utilizada.
Disponível em: <https://www.infowester.com/cloudcomputing.php>. Acesso em: 20/04/2017.

73

Segundo o professor e pesquisador Tiago Camarinha Lopes 6, já em 2003, durante a Cúpula
Mundial da Sociedade da Informação, realizada em Genebra, o Brasil defendeu que a internet
não podia ser governada unilateralmente, posição que teve apoio também da Argentina, dos
BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul) e da União Europeia. Neste contexto
econômico e midiático global, de países emergentes, segundo Lopes (2016), “o crescimento
de algumas economias e o desenvolvimento dos BRICS causou uma reação ao imperialismo
estadunidense” que, entre outras coisas, precisa de informação privilegiada para o controle
estável de sua hegemonia global. Como observa Lopes (2016), o Brasil, embora crescendo a
taxas relativamente baixas, ultrapassou a Itália e a Inglaterra e é hoje a quinta economia
mundial. Nestas últimas duas décadas, o peso econômico dos países integrantes dos BRICS
aumentou de 5,6% para 21,3%, sendo o conjunto destes países o responsável por cerca de um
quarto do PIB mundial. De acordo com o professor, com o golpe de Estado, imposto através
do impeachment, destruindo a soberania nacional e fortificando políticas neoliberais ofensivas
a população, a subordinação do Brasil aos Estados Unidos, volta a crescer.
A política exterior brasileira estava altamente engajada no fortalecimento das
relações com países emergentes, o que poderia, no futuro, contribuir para
alterar as relações geopolíticas de poder no plano mundial. A subordinação
brasileira aos EUA, porém, não é fácil de ser rompida. Para quem achava
que o Brasil estava conquistando influência autônoma sobre a dinâmica
capitalista global, o realinhamento da política externa após o golpe de 2016
significa um apequenamento incompatível com o potencial da economia
brasileira. (Informação verbal, Tiago Camarinha Lopes, 2016, Goiânia –
GO)

Para Lopes (2016), diante desse cenário de expansão socioeconômica e militar desses
países, alterando o poder competitivo e as correlações de forças do status quo internacional,
“estas nações contrastam com o ceticismo da opinião conservadora que acompanham as
possibilidades de expansão econômica, e futuras potências mundiais”. Segundo o pesquisador,
outra preocupação dos círculos conservadores internacionais está atrelada ao fato de que
países como Brasil, Rússia, Índia, China e Cuba, ressaltaram, em relação à Rede mundial de
computadores, seus objetivos mútuos de concordância. Ou seja, dentre os princípios
fundamentais aos direitos humanos digitais, defenderam a Rede não como um espaço
unificado mas fragmentado, com padrões iguais de comunicação e fluxos de informações,

6

Tiago Camarinha Lopes, Economista, Professor e Pesquisador da Universidade Federal de Goiás – UFG,
pesquisa e atua nas áreas de Economia Política, História do Pensamento Econômico, Teoria do Valor, Teoria
Econômica, Planejamento Econômico e Economia Solidária. Atua também na organização de grupos de leitura
crítica da economia mundial, em universidades na Alemanha. Em entrevista a autora, em 10 de outubro de 2016,
Goiânia – GO.
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sobretudo defendendo que esses espaços on-line sejam controlados pelos seus respectivos
governos.
Por conta das revelações de Edward Snowden7 sobre as espionagens realizadas pela
Agência Nacional de Segurança (NSA) dos Estados Unidos, em 2013, o Governo Federal
brasileiro colocou urgência no projeto do Marco Civil da Internet. De acordo com Assange
(2015), o problema foi levantado pela ex-presidenta Dilma Rousseff na abertura de 68ª
Conferência Mundial da ONU, em setembro de 2013, em Nova York. Dentre alguns graves
fatores, mencionados por Rousseff, ela ressaltou que, no Brasil, “[...] dados pessoais de
cidadãos foram indiscriminadamente objeto de interceptação. Informações empresariais –
muitas vezes, de alto valor econômico e mesmo estratégico – estiveram na mira da
espionagem”. Também ressaltou que “[...] representações diplomáticas brasileiras, entre elas a
Missão Permanente junto às Nações Unidas e a própria Presidência da República tiveram suas
comunicações interceptadas” (ROUSSEFF, 2013).
Dilma Rousseff (2013) acrescentou que “[...] imiscuir-se dessa forma na vida de outros
países fere o Direito Internacional e afronta os princípios que devem reger as relações entre
eles, sobretudo, entre nações amigas”. Afirmou, ainda, que “[...] jamais pode uma soberania
firmar-se em detrimento de outra soberania. Jamais pode o direito à segurança dos cidadãos
de um país ser garantido mediante a violação de direitos humanos e civis fundamentais dos
cidadãos de outro país”.
Pior ainda quando empresas privadas estão sustentando essa espionagem.
[...] Fizemos saber ao governo norte-americano nosso protesto, exigindo
explicações, desculpas e garantias de que tais procedimentos não se
repetirão. [...] O problema, porém, transcende o relacionamento bilateral de
dois países. Afeta a própria comunidade internacional e dela exige resposta.
As tecnologias de telecomunicação e informação não podem ser o novo
campo de batalha entre os estados. Este é o momento de criarmos as
condições para evitar que o espaço cibernético seja instrumentalizado como
arma de guerra, por meio da espionagem, da sabotagem, dos ataques contra
sistemas e infraestrutura de outros países. [...] Por essa razão, o Brasil
apresentará propostas para o estabelecimento de um marco civil multilateral
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Edward Snowden é analista de sistemas, ex-funcionário administrador de sistemas da Central Intelligence
Agency – CIA. Em 2013, tornou público detalhes de vários programas do sistema de vigilância global da NSA,
do Governo dos Estados Unidos. A revelação deu-se através de dois jornais: The Guardian e The Washington
Post, dando detalhes da Vigilância Global de comunicações e tráfego de informações executada através de vários
programas, entre eles o programa de vigilância PRISM dos Estados Unidos. Em virtude disso, o Governo dos
Estados Unidos acusou-o de roubo de propriedade governamental. Está exilado em Moscou desde o mesmo ano.
Ver: Edward Snowden: um herói, um traidor ou um excêntrico? Voz da Rússia, 2013. Jornal O Globo:
Documentário sobre Edward Snowden, 'CitizenFour' leva prêmio internacional - Jornal O Globo. Disponível em:
<http://oglobo.globo.com/cultura/filmes/documentario-sobre-edward-snowden-citizenfour-leva-premiointernacional-14759341>. Acesso em: 15 out. 2016.
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para a governança e uso da internet e de medidas que garantam uma efetiva
proteção dos dados que por ela trafegam8. (ROUSSEFF, 2013)

Em decorrência das denúncias de espionagens feitas sobre o Governo Americano,
Edward Snowden (2013) manifestou, em uma carta feita para o Governo Brasileiro, os
perigos e as especificidades das invasões cibernéticas dos EUA no Brasil. Na carta 9, Snowden
expõe sua preocupação com a vigilância de populações inteiras sem qualquer suspeita de
irregularidade, afirmando que isto ameaça tornar-se o maior desafio dos direitos humanos do
nosso tempo. Revelou, também, que a NSA e outras agências de espionagem justificam as
suas condutas alegando “segurança”, “segurança” para Dilma Rousseff e para a Petrobras.
Os senadores norte-americanos dizem que o Brasil não precisa se preocupar,
porque não se trata de “espionagem”, mas sim “coleta de dados”. Eles dizem
que isso é feito para manter vocês seguros. Eles estão errados. Há uma
enorme diferença entre programas legais, espionagem legítima – onde os
indivíduos são classificados com base em uma suspeita razoável e
individualizada – e esses programas de espionagem em massa, que põe
populações inteiras sob um olho que tudo vê e guarda cópias para sempre.
Esses programas nunca foram sobre o terrorismo: são sobre espionagem
econômica, controle social e manipulação diplomática. [...] Eu expressei
minha vontade de ajudar quando for apropriado e legal, mas infelizmente o
governo dos Estados Unidos tem trabalhado muito duro para limitar a minha
capacidade de fazê-lo – indo tão longe a ponto de forçar o pouso do avião
presidencial de Evo Morales para me impedir de viajar para América Latina!
[...] A cultura de espionagem mundial indiscriminada, exposta a debates
públicos e investigações reais em todos os continentes, está entrando em
colapso. Apenas três semanas atrás, o Brasil levou o Comitê de Direitos
Humanos das Nações Unidas a reconhecer pela primeira vez na história que
a privacidade não para onde a Rede digital começa, e que a vigilância em
massa de inocentes é uma violação dos direitos humanos. [...] Nossos
direitos não podem ser limitados por uma organização secreta, e as
autoridades americanas nunca deveriam decidir as liberdades dos cidadãos
brasileiros. (SNOWDEN, 2013)

A carta também alertou sobre o respeito aos direitos humanos na internet, ao afirmar
que “o que vale no mundo físico deve valer no virtual. Entre eles estão direito à privacidade e
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Este discurso da Ex-Presidenta Dilma Rousseff, na abertura de 68ª Conferência Mundial da ONU, relacionou
as espionagens em território nacional brasileiro ao Governo norte-americano. De acordo com Assange (2015), a
espionagem deu-se em cidadãos, empresas e comunicações em Brasília, inclusive da própria presidenta, tendo-se
acesso, todos os dias, às redes de telefonia, à internet, aos servidores de e-mail e redes sociais.
9
Edward Snowden publicou na internet uma carta destinada aos brasileiros, em relação às descobertas de que a
NSA registra troca de dados e ligações telefônicas dos brasileiros, da Petrobras e da presidenta Dilma Roussef.
Jornal
Folha
de
São
Paulo,
17/12/2013.
Disponível
em:
<http://www1.folha.uol.com.br/mundo/2013/12/1386291-leia-integra-da-carta-de-snowden-ao-brasil.shtml>.
Acesso em 18/10/2016.
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à livre associação com outras pessoas, liberdade de expressão, acesso às informações e
desenvolvimento socioeconômico” (SNOWDEN, 2013).
A partir das violações à Soberania Nacional brasileira, o Governo Federal, por meio da
aprovação do Marco Regulatório da Internet (PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, 2014)
tentou, entres outras coisas, assegurar os princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da
internet no Brasil. Para o conselheiro do Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br), Sergio
Amadeu, o Marco regulatório da internet, “é uma legislação da internet em território nacional
que precisava ser garantida há muito tempo” (AMADEU, 2014). Ele reúne pontos centrais,
tais como a garantia de liberdade de expressão, a proteção de dados do usuário e a
neutralidade da rede, e define algumas regras que terão de ser respeitadas pelos usuários (mais
de 100 milhões) e, principalmente, pelas empresas de telefonia no Brasil. Segundo Sergio
Amadeu (2014), o marco “garante que a internet siga livre e aberta para todos e impede que
grandes corporações mudem o papel da internet no Brasil. Ele não é um projeto fechado, foi
construído juntamente com setores da sociedade civil para que a web continue gerando novos
conteúdos e se reinventando”.
Em resumo, o Marco Civil da Internet sustenta-se desvirtuando a oligopolização da
Rede e tenta garantir os mínimos direitos aos usuários. Entende-se que o controle da Rede por
pequenos grupos mataria a criatividade e a voz do povo, dando a estes o poder sobre a opinião
pública e o controle de todas as iniciativas empreendedoras na internet.
A Rede torna-se, com frequência e em larga escala, um meio vivo de informações pela
qual o poder se estende às dinastias do capital político-econômico. De acordo com o jornal
The Guardian10 (2013) o governo estadunidense tem acesso direto aos servidores centrais de
nove das maiores empresas de internet dos EEUU: Microsoft, Yahoo, Google, Facebook,
YouTube, Skype, Apple, AOL, PalTalk. A inteligência dos Estados Unidos tem acesso aos
áudios, vídeos, fotografias, conteúdos de e-mails, arquivos transferidos e conexões dos
usuários. De acordo com o jornal, o governo estadunidense monitora o histórico de buscas, de
arquivos, os conteúdos de e-mails e de bate-papos on-line dos usuários que considera
suspeitos. Os dados são coletados pela polícia federal dos Estados Unidos (FBI) e pela
Agência Nacional de Segurança (NSA), com o objetivo de rastrear as movimentações dessas
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O jornal The Guardian revela através de suas publicações em 2013, sobre o programa de vigilância da Agência
de Segurança Nacional (NSA) americana, com base em documentos entregues pelo ex-consultor a Agência de
Segurança Edward Snowden. Disponível em: <https://www.theguardian.com/us-news/the-nsa-files> e Revista
Veja EUA: governo vasculha dados de fontes como Google e Facebook <http://veja.abril.com.br/mundo/euagoverno-vasculha-dados-de-fontes-como-google-e-facebook/>. Acesso em: 18/10/2016.
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pessoas na internet. Ainda de acordo com o The Guardian, o programa de obtenção dos dados
foi iniciado em 2007, com a empresa Microsoft, sob o governo de George W. Bush.
Baseado nestes aparatos norteamericanos, Analúcia Danilevicz Pereira, professora de
Relações Internacionais da Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS, diz, em
entrevista à RBA publicada pelo jornal Brasil de Fato, em 22 de abril de 2016, que não
existem coincidências e que há interesse dos EUA na queda de Dilma Roussef. Pereira (2016)
levanta, em sua análise, algumas ações que indicariam o interesse em uma mudança de poder
no Brasil, lembrando que “as pessoas acabam esquecendo, mas houve denúncias que vazaram
pelo Wikileaks sobre espionagem na Petrobras, e o próprio monitoramento da presidenta da
República. Logo em seguida, inicia-se um processo de denúncias em torno das atividades
dentro da empresa”.
A pesquisadora levanta também as relações dos governos com tecnologias de
informação, considerando os fluxos constantes do processo econômico dos grandes capitais
financeiros:
Os principais controles da tecnologia da informação, e não é só um controle
técnico, mas também o controle da tecnologia e da forma como essa
tecnologia está aplicada, isso tudo está nas mãos das empresas americanas. E
isso é tão forte que, por exemplo, elas ousam obstruir qualquer medida legal
dentro de um Estado. Há uma intervenção aceita, uma intervenção que
consegue burlar as condições soberanas de um Estado, sem grandes
conflitos. Todas as mídias sociais, seja Facebook, Twiter ou WhatsApp, são
formas de intervenção, no momento em que a tecnologia vai ser usada sem
nenhum respeito às legislações nacionais. Mais uma vez: as coisas não são
coincidência. Essas mídias são uma forma de estabelecer agendas políticas
que mobilizam a sociedade de uma maneira geral. (PEREIRA, 2016)

Pereira (2016) diz que hoje as mídias sociais têm um papel “nefasto” para a definição,
ou pelo menos para a manutenção, de projetos nacionais. “É uma forma muito eficiente de
fragmentar uma sociedade. Criam-se agendas que vão ser seguidas por determinados grupos,
e isso vai aparecer para o grande público como uma representação ampla da sociedade, e não
é. Na verdade é uma falácia”. Ela argumenta que a mídia remonta suas pautas conforme seus
critérios privados. Segundo a pesquisadora, um exemplo foram os manifestantes a favor do
impeachment, já que os veiculos de mídia “mostram aquela massa em determinada cidade
como se aquilo ali representasse efetivamente uma vontade popular. E na verdade você tem ali
determinados grupos muito identificáveis, com um pouco de boa vontade”. Ressalta ainda que
quem controla a tecnologia e a utilização dessa tecnologia são, fundamentalmente, os Estados
Unidos, a França e a Inglaterra. Enquanto os
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[...] outros países, quando tentam criar suas alternativas, são taxados de
ditaduras. Como a China, por exemplo, que tem todo seu regulamento para a
utilização da internet. Porque se tem consciência disso, de que esse é um
espaço controlado por um determinado grupo de países. Mas essa discussão
não é pública. Ao contrário. A gente costuma dizer que a internet é um
espaço democrático, mas ela não é. É altamente controlado por um grupo de
praticamente três países. (PEREIRA, 2016)

Já Sergio Amadeu (2016) observa outro aspecto da internet no Brasil. De acordo com
o Sociólogo e professor da Universidade Federal do ABC - UFABC, o desmonte da Telebrás
(Telecomunicações Brasileiras S.A.), a empresa estatal brasileira responsável pela gestão do
Plano Nacional de Banda Larga e das infraestruturas de fibra ótica na Petrobras e na
Eletrobrás, entrou em vigor após o golpe instalado através do impeachment no Brasil.
Segundo ele, a Telebrás, anteriormente, controlava as várias prestadoras estatais de serviços
telefônicos que atuavam nos estados brasileiros,

mas, em 1998, diante do processo de

privatização das empresas estatais de telefonia no governo Fernando Henrique Cardoso (1995
– 2002), a empresa ficou totalmente sucateada Ela foi oficialmente reativada em 2010, no
governo de Luís Inácio Lula da Silva, para gerir o Plano Nacional de Banda Larga - PNBL, o
qual foi instaurado em todo o território nacional.
Conforme Amadeu (2016), o atual Governo quer subordinar o controle da internet,
feita hoje a partir de um comitê gestor multifacetado e que tem uma concepção muito alinhada
com a Constituição Federal de 1988, o que, entre outros fatores, foi fundamental na aprovação
do Marco Civil da Internet em 2014. Segundo o professor, a partir de agora, “eles querem
transformar a internet numa grande TV a cabo”. De acordo com ele, é uma pressão mundial
das grandes corporações. “É um governo plutocrático. Quem tiver mais dinheiro vai levar”.
Ele afirma que no Comitê Gestor a sociedade tinha um peso, não somente as corporações.
“Agora não. A sociedade não vai ter peso nenhum. A ideia deles é reduzir o peso da sociedade
no próprio comitê gestor da internet e colocá-lo à disposição das corporações”.
Faz parte do desmonte das políticas públicas de inclusão digital e de
telecomunicação. Faz parte da privatização extrema que os golpistas vêm
para fazer. [...] A mudança na Telebrás provavelmente vem no sentido de
atender os interesses das grandes corporações de Telecom, que viam na
Telebrás uma ameaça aos seus planos de cobrança de preços abusivos.
(AMADEU, 2016)

O professor explica que as operadoras de Telecom não disponibilizaram banda larga
nas periferias antes do projeto de Banda Larga Nacional. “Não era vantajoso, era muito caro.
Eles não querem mudar o modelo de negócio. Foi aí que o Governo criou o Plano Nacional de
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Banda Larga para levar banda larga onde as operadoras não queriam levar de jeito nenhum.
Na região Norte do país, nas periferias, nas áreas de pobreza”.
É para desarticular completamente o Plano Nacional de Banda Larga, onde a
Telebrás era importante, porque ela estava levando linhas de alta velocidade
ligando lugares desconectados, e estava abrindo espaço para pequenos
provedores de conexão comprar um link mais barato de internet, para poder
vender nas localidades, forçando a concorrência com as grandes operadoras
de Telecom. [...] Eles vão fazendo lentamente a mudança de infraestrutura.
Não fazem de acordo com a necessidade do país, mas de acordo com os
planos internacionais desses grandes oligopólios que controlam essas
empresas de Telecom. E outra: se dependesse da Anatel, estaríamos pagando
por consumo de internet em casa como fazem com celular, por franquia.
(AMADEU, 2016)

O controle da internet é sistêmico, abrange todos os oligopólios dos conglomerados do
ciberespaço, como no Brasil, onde imperialistas do capital tecnológico infiltram maneiras e
princípios de todos os lados possíveis sobre a informação mundial. Contudo, entendendo que
a internet é uma Rede de Redes, um conjunto de comunicação distribuído, que interliga vários
pontos de comunicação, no qual não se sabe o caminho que uma informação enviada deve
seguir. As interligações das informações, na internet, passam por vários canais de
comunicação. Neste sentido, outro controle majoritário do acesso à informação no Brasil
corresponde a Embratel (Empresa Brasileira de Telecomunicações SA).
No Brasil, as telecomunicações eram estatais, mas a partir de 1998, em um processo
de privatização no governo do ex-Presidente Fernando Henrique Cardoso, elas foram
arrematadas por diversas organizações ao redor do mundo. Na privatização, a empresa que
arrematou a Embratel levou também toda a nossa conectividade, com a apropriação de
satélites e redes de fibra ótica. Segundo o Site da Embratel (2016), a empresa faz parte do
oligopólio América Móvil, líder no segmento na América Latina, pertencente ao empresário
mexicano Carlos Slim Helú, que, entre outras coisas, foi considerado o homem mais rico do
mundo em 2016 pela revista Forbes, dono de uma fortuna estimada em US$ 50 bilhões de
dólares.
A Embratel (2016) informa que as redes com pontos de conexão precisam de um meio
para trafegar, como uma linha telefônica, um cabo, etc., que também precisam conectar-se à
grandes provedores, os quais, por sua vez, precisam ser conectados às redes mundiais.
Segundo a empresa, o meio mais usado é a fibra ótica, o que significa um transporte através
de um tipo especializado de cabo. Aqui no Brasil, são quatro cabos de fibra ótica da Embratel
que ligam o Brasil e nos conectam as redes do mundo todo, passando por grandes provedores
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nos Estados Unidos. Desta maneira, a nossa conectividade às redes e serviços com o mundo
está sob o comando de uma corporação mexicana.
Em seus discursos, o Grupo América Móvil informa sobre seus monopólios:
Por toda essa experiência, a Embratel é fornecedora de soluções para os mais
importantes órgãos do governo e para as maiores empresas do Brasil,
incluindo os grandes bancos. Além disso, é responsável pela infraestrutura e
transmissão de grandes eventos, que pela complexidade demandam o suporte
de uma equipe altamente especializada. A empresa foi a primeira a apoiar a
candidatura do Rio de Janeiro para sediar os Jogos Olímpicos e Paralímpicos
de 2016, e foi escolhida patrocinadora e fornecedora oficial do maior evento
esportivo do planeta, os Jogos Olímpicos Rio 2016, na categoria
Telecomunicações, junto com a Claro. [...] A Star One, a maior operadora de
satélites da América Latina e subsidiária da Embratel, anuncia a contagem
regressiva para o lançamento do satélite Star One C4. [...] O satélite ocupará
a posição orbital de 70 W, a mais importante para o mercado de
Broadcasters no Brasil. Essa posição é considerada hot position por
transmitir os sinais das maiores emissoras de televisão do País e ainda
possuir um parque de 22 a 25 milhões de antenas parabólicas apontadas.
(EMBRATEL, 2015)

De acordo com a linha do tempo no site da Embratel (2016), a NET, outra empresa
brasileira de telecomunicações, que oferece serviços como televisão por assinatura, acesso à
internet e telefonia fixa, também pertence ao megaempresário mexicano. Entre os maiores
acionistas, que já monopolizaram a NET, estão as empresas das Organizações Globo S.A, o
BNDES Participações S.A – BNDESPar, o Bradesco, o Grupo RBS de mídia brasileira e a
Microsoft.
Neste controle global intensificado de informação, o discurso midiático fica
comprometido com a opinião pública, pois as corporações concentram a capacidade de
selecionar e interpretar os acontecimentos históricos. “O fato é que as corporações de
tecnologia participam de uma economia informacional em que boa parte do lucro advém da
formação de uma microeconomia da interceptação de dados”. (ASSANGE, 2015, p. 15).
Neste contexto, as grandes corporações delatam suas obras ao redor do mundo, em
sistemas capitalizados e em diversos setores da economia. Segundo uma matéria publicada no
Global Research, de autoria de Frederick William Engdahl (2007), Bill Gates, proprietário da
Microsoft, opera, entre outras coisas, na patente de sementes crioulas no mundo. De acordo
com o autor na matéria foi inaugurada, numa ilha do arquipélago de Svalbard, na Noruega,
uma “Arca de Noé” dos alimentos. O depósito, construído numa montanha gelada, terá
capacidade de armazenar 4,5 milhões de amostras de sementes e de resistir a praticamente
todas as catástrofes imagináveis, incluindo a explosão de uma bomba nuclear. O projeto é das
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Nações Unidas em parceria com o governo Norueguês e com a Fundação Rockefeller,
patrocinado por Bill Gates.
[...] Bill Gates investiu dezenas dos seus milhões de dólares em conjunto
com a Fundação Rockefeller, a Monsanto Corporation, a Fundação Syngenta
e o Governo da Noruega, entre outros, naquilo que é chamado de “banco de
sementes do fim do mundo”. Oficialmente o projeto chama-se a Caverna
Global de Sementes Svalbard (Svalbard Global Seed Vault) na ilha
norueguesa de Spitsbergen, no arquipélago de Svalbard. [...] O primeiro
ponto notável é quem está patrocinando a caverna de sementes do fim do
mundo. Juntamente com os noruegueses estão, a Fundação Bill & Melinda
Gates; a gigante americana DuPont / Pioneer Hi-Bred, um dos maiores
proprietários mundiais de patentes geneticamente modificadas (OGM) de
sementes de plantas e de agroquímicos afins; Syngenta, importante
companhia de sementes OGM e agroquímicos, com sede na Suíça, através da
Fundação Syngenta; a Fundação Rockefeller, um grupo privado que criou a
“revolução genética” com mais de US $ 100 milhões em dinheiro de
semente desde a década de 1970; CGIAR, a Rede global criada pela
Fundação Rockefeller para promover seu ideal de pureza genética através da
alteração da agricultura. (ENGDAHL, 2007)

Junto ao investimento de milhões de dólares para preservar todas as sementes nativas
existentes, as mesmas corporações, apoiadas pelo Banco Mundial, segundo o jornal The
Guardian (2013), também estão investindo outros milhões de dólares em um projeto
chamado: A Aliança para uma Revolução Verde na África - AGRA. De acordo com o jornal, a
AGRA tem como presidente o ex-secretário-geral da ONU, Kofi Annan. Ele, em um de seus
discursos no Fórum Econômico Mundial, na África do Sul em 2007, afirmou que aceita o
desafio com “gratidão” à Fundação Rockefeller, à Fundação Bill & Melinda Gates (a maior
fundação filantrópica do mundo), e todos os outros que apoiam a campanha Africana.
Ainda de acordo com o Jornal, a Monsanto, a Syngenta e a DuPont, além de outras
corporações do agronegócio, estão usando a AGRA de Kofi Annan para espalhar suas
sementes patenteadas transgênicas em todo o continente africano, sob o slogan de
biotecnologia. Para Engdahl (2007),

não é por acaso que as fundações de Rockefeller e Gates estão se unindo para
empurrar uma Revolução Verde em estilo de OGM na África, ao mesmo
tempo em que eles estão silenciosamente financiando o "cofre de sementes
do fim do mundo" em Svalbard. Os gigantes do agronegócio dos OGM estão
à altura dos seus ouvidos no Projeto Svalbard.

Em Svalbard, segundo o autor, o cofre de sementes mais seguro do mundo está sendo
vigiado pelas fundações da Revolução Verde no mundo, pelos Rockefeller e pelos Gates, pela
Syngenta, DuPont, Monsanto e CGIAR.
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Observa-se que Bill Gates pressiona para forçar uma agricultura dependente de
insumos químicos e transgênicos patenteados, através da AGRA, tentando tornar africanos
dependentes de combustíveis fósseis, além de criar uma relação de dependência com as
sementes OGM e os agrotóxicos da Monsanto.
Por um lado, a Microsoft forma acordos e parcerias para realizar a proliferação de
patentes de sementes exterminadoras em toda a África, sementes que, de acordo com o
pesquisador e engenheiro agrônomo Leonardo Melgarejo11, não se reproduzem, são
“suicidas” e carregam altos índices de agrotóxicos em seu gene, num processo que destrói as
variedades de sementes crioulas. Por outro lado, quando Gates investe para obter, juntamente
as maiores transnacionais de veneno, OGMs e medicamentos do mundo, todas as variedades
possíveis de sementes conhecidas na humanidade, colocando-as em um cofre à prova de
bombas nucleares no ártico, revela-se a intensidade e o modo pelo qual os jogos de poder e o
controle predominam, não somente das informações, mas também da extinção de
ramificações regionais da biodiversidade e da vida, tornando-se cada vez mais dominantes as
ramificações globais.
A Fundação Bill & Melinda Gates mantém sua imagem veiculada a partir de interesses
privados, segundo Engdahl (2007), embasada exclusivamente na qualidade dos serviços de
publicidade e propaganda ofertados a um público pré-definido. Neste sentido, sobre o avanço
à biodiversidade e aos povos tradicionais africanos, a Fundação afirma em sua página na
internet que “[...] todas as vidas têm o mesmo valor”, e que a fundação está lutando
“impacientemente para reduzir a desigualdade na África” (GATES; GATES, Fundação Bill e
Melinda Gates. 2017).
Nosso objetivo: erradicar a fome e a pobreza de milhões de famílias de
agricultores na África sub-saariana e no Sul da Ásia, aumento a
produtividade agrícola de forma sustentável. O desenvolvimento agrícola é
uma das principais iniciativas da Fundação Bill e Melinda Gates. [...] Nossa
abordagem é baseada nos seguintes princípios: ouvir os agricultores e
atender às suas necessidades específicas. [...] Temos parcerias com
organizações que, além de compreender estes desafios, têm os recursos para
enfrentá-los. Além disso, investimos em pesquisa para encontrar soluções
adequadas ao alcance dos agricultores e eles estão dispostos a adotar.

(GATES; GATES, Fundação Bill e Melinda Gates. 2017).

11

Leonardo Melgarejo – Engenheiro Agrônomo, membro do Grupo de Estudos em Agrobiodiversidade (GEA),
presidente da Associação Gaúcha de Proteção ao Ambiente Natural (AGAPAN); coordenador do Grupo de
Trabalho sobre Agrotóxicos e Transgênicos da Associação Brasileira de Agroecologia (ABA). Em entrevista a
autora, em 09 de setembro de 2016. Goiás – GO.
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Ainda de acordo com a Fundação Bill e Melinda Gates (2017), visa-se “[...] aumentar
a produtividade agrícola. Com vista a ajudar os pequenos agricultores à prosperarem”, e um
dos seus maiores objetivos é integrar “sementes mais resistentes, ferramentas e práticas de
gestão agrícolas mais eficazes”, com “[...] o conhecimento próprio de locais e emergentes
tecnologias digitais e mercados confiáveis”.
Temos dado a tarefa de comunicar a nossa estratégia de forma mais eficaz e
compartilhar o que aprendemos com os beneficiados e outros parceiros,
incluindo governos, organizações não governamentais, doadores tradicionais
e emergentes e do setor privado. (FUNDAÇÃO BILL E MELINDA GATES,
2017)

Neste modelo de intensiva utilização de sementes geneticamente alteradas,
fertilizantes e agrotóxicos, com ampla mecanização do solo, a Fundação de Bill Gates
acrescenta a seus discursos, em sua página oficial, que dá apoio aos “[...] agricultores para
acessar as práticas agrícolas e recursos inovadores e adequados, tais como sementes
melhoradas e melhor solo, água e soluções relacionados com o gado” (FUNDAÇÃO BILL E
MELINDA GATES, 2017).
A fim de alcançar a produtividade agrícola sustentável desejada, nossa
estratégia é baseada em fortes parcerias com os países doadores, instituições
multilaterais, fundações privadas e outras organizações. [...] Nossos
investimentos e atividades de defesa permiti-nos a procurar soluções
inovadoras para os desafios da política agrícola. Além disso, nós nos
esforçamos para promover a vontade política e obter apoio público para
superar esses desafios. Nosso objetivo geral é garantir que os investimentos
e políticas dos doadores e países em desenvolvimento apoiam a
produtividade sustentável dos pequenos agricultores. (FUNDAÇÃO BILL E
MELINDA GATES, 2017)

Neste processo, de uma chamada “segunda revolução verde” que avança sobre países
africanos e asiáticos, desencadeia-se, a princípio, a lógica da superexploração do indivíduo e
da natureza, num retrocesso histórico semelhante ao vivenciado no Brasil, a partir das décadas
de 1960 e 1970, de acordo com Santos (2011), que transformou o território brasileiro na maior
estrutura fundiária concentrada do mundo e também num dos países mais desiguais do
planeta.
No entanto, mesmo os altos patamares de desigualdades socioeconômicas e culturais
constatados no Brasil a partir da “primeira revolução verde” serão intensificados, terão um
caráter muito mais agressivo nesta “segunda revolução verde”, porque esta é decorrente de
ações impostas a partir das inovações tecnológicas, que avançam em escala crescente na
sociedade. A vida no século XXI não é a mesma que a do século XX. Os avanços técnicos,
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principalmente de produção e informação, ocupam cada vez mais seu espaço na
contemporaneidade. A alta velocidade no ciberespaço, a conexão à diferentes redes sociais e
os sistemas robotizados se tornaram o sinônimo de moderno, entretanto, a de qualidade de
vida não é a mesma, se compararmos os diversos contextos.
Não podemos assegurar que a tecnologia torna-se boa ou ruim, pois isso dependerá do
uso que se faz dela. Mas a instalação da chamada “modernização da agricultura” no
continente africano, avançando a partir das inovações tecnológicas privadas, as
transformações e os impactos decorrentes deste processo, serão inevitáveis a milhões de
pessoas neste continente.
Na índia os processos também são decorrentes desse modelo retrospectivo de
“modernização da agricultura”. Vandana Shiva (2016), física e ambientalista indiana, diz que
“a ligação entre o Facebook e a Monsanto12 é profunda”. Segundo a pesquisadora, os 12
maiores investidores na Monsanto são também os maiores investidores no Facebook, tais
como o Grupo Vanguard e a John Deere, que são parceiros nos chamados “tratores
inteligentes”, o que faze com que toda a produção e consumo de alimentos, da semente à
informação, permaneça sob o controle de um pequeno número de empresas. Segundo Shiva
(2016a) “não é de surpreender que a página do Facebook “March Against Monsanto”, um
grande movimento dos EEUU a favor da regulação e rotulagem de transgênicos, foi deletada
das páginas do Facebook”.
Shiva (2016a) afirma que as negociações entre o Facebook e a megacorporação
indiana Reliance, parceira do Facebook, que tem interesses em tecnologias da informação,
energia, alimentos e terras, estão se consolidando, criando um novo pacote intitulado Free
Basics. As parcerias restringiram, principalmente, o acesso a informações para determinados
grupos, como por exemplo latifundiários e fazendeiros indianos, que teriam como resultado
de suas buscas na internet, materiais e artigos elaborados pela multinacional Monsanto. “O
Facebook está usando mídias sociais para colonizar nossas mentes. Ele tentou vir para a Índia
com algo básico, “Free Basics” tipo, “nós te damos algo básico na internet. Mas então você
compra tudo de nós” (SHIVA, 2016a).

12

Monsanto - Corporação estadunidense, fabricante de grãos geneticamente modificados, e de agrotóxicos. O
documentário O Mundo Segundo Monsanto descreve a história de uma das maiores empresas de organismos
geneticamente modificados (OGM), como grãos de soja, milho e algodão. O filme denuncia as atrocidades
cometidas pela Monsanto, sendo uma das maiores indústrias químicas do século XX, narrando às relações
promíscuas com Governos, as ações de corrupção, os processos judiciais por propaganda enganosa, os problemas
acarretados ao meio ambiente e à saúde pública. Ver: ROBIN, Marie-Monique. O mundo segundo a Monsanto.
Disponível em: <http://www.youtube.com/watch?v=gE_yIfkR88M>. Acesso em: 31/10/2016.
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Em matéria publicada na revista Carta Capital, em 11 de janeiro de 2016, Vandana
Shiva diz que há um ataque corporativo coletivo em curso no mundo e que todas as ações
coletivas dessas corporações programam-se como as de imperialistas filantropos. “É incrível a
semelhança nas relações públicas de Gates e Zuckerberg, perfeitamente ensaiadas, que
envolvem um preparo retórico e doação de fortunas”. Ela menciona que qualquer entidade a
que o Facebook se unir, para administrar seus 45 bilhões de dólares investidos,
“provavelmente vai terminar parecendo a Fundação Bill e Melinda Gates, isto é, poderosa o
suficiente para influenciar negociações climáticas, apesar de não serem efetivamente
responsáveis por nada” (SHIVA, 2016b).
Shiva (2016) relata que,
As armas químicas saíram da guerra e essa indústria ocupou nossa
agricultura e espalhou a mentira do agronegócio. O próximo passo da
tentativa de controle é a convergência entre tecnologias da informação e
biotecnologia. Usando as tecnologias da informação, principalmente no
mapeando genético. [...] eles estão tentando usar isso para conseguir
patentes, eles já tem 1500 patentes. Bill Gates está liderando, está investindo
em patentes genomas. (SHIVA, 2016)

Shiva (2016) aponta diretamente para as negociações monopolizadas das informações
e seus monopólios. Afirma que o mexicano Carlos Slim Helú juntou-se a Bill Gates e ao
Facebook para aprisionar todo o conhecimento, convertido em dados, os tornando dados
privados, que serão vendidos para nós, através dos smarthfones.
A Monsanto comprou a maior empresa de dados do mundo, e agora firmou
uma parceria com o maior fabricante de tratores, chamado John Deere, para
colocar Spywares, para quando a máquina se mover na fazenda, informações
sobre o solo serão enviadas à Monsanto. A Monsanto vende essas mesmas
informações para o fazendeiro de quem ele roubou os dados. Então, assim
como Gandhi recusou a dominação britânica na Índia, nós precisamos
garantir que os fazendeiros digam não aos agrotóxicos, não aos pesticidas,
aos OGMs, e não as informações da terra serem vendidas nesta linguagem do
Big Data. As sementes são nossas, como também o conhecimento. (SHIVA,
2016)

Shiva (2016) também denuncia as perseguições sofridas por comunicadores e
ambientalistas, que sofrem represálias por denunciarem as grandes corporações. “É como
ocorreu recentemente, primeiro eles pegaram Julian Assange. Claro que indígenas estão
ameaçados, mas todas as forças progressistas também”. Acrescenta que “[...] todos os bons
jornalistas, todo pesquisador independente que diz que o câncer está crescendo por causa dos
agrotóxicos, estão ameaçados. Eu vi isso acontecer na Argentina, no Brasil” (SHIVA, 2016).
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Neste sentido, com as perseguições, a privacidade também sofre graves ofensivas do
capital. Nos tempos pós-Snowden, afirma Assange (2015), a privacidade se tornou um
assunto caro a usuários da internet. Além da preocupação com o monitoramento de agências
de inteligência, há a preocupação com as empresas de internet, como Google e Facebook.
Atualmente, segundo Assange (2015, p. 90), o Google e o Facebook podem entrar em contato
com praticamente qualquer informação pessoal do usuário, tais como conversas, imagens
postadas, vídeos assistidos, locais visitados. Assange (2015) alerta que, entre todas as
informações coletadas, a mais feita pelo Google é através de dispositivos móveis. Ou seja,
faz-se um mapeamento detalhado dos locais por onde a pessoa passa, com especificação de
horários, localizações atualizadas, indicando-se a maior distância percorrida a partir de seu
ponto inicial, naquele dia.
O autor aponta, também, para o fato do Google ser o dono da maior empresa de
publicidade do mundo, a AdSense. Através de seus serviços, anúncios publicitários são
inseridos automaticamente nas páginas da internet. “O Google se transformou na dissimulada
potência hegemônica da internet comercial” (ASSANGE, 2015, p. 19). O autor afirma que o
Google mantém as informações sobre tudo o que é pesquisado na Rede em um banco de
dados, com uma duração que vai de oito a nove meses, as pesquisas ficam arquivadas no
histórico de pesquisas da empresa.
Nas estreitas cumplicidades entre as grandes potências e as grandes empresas privadas
de tecnologias, que dominam a informática e as telecomunicações, cada vez mais a
capacidade de controle absoluto das coisas prevalece. As megaempresas, como o Google, a
Microsoft e o Facebook, entre outras, mantém estreitos laços com a hegemonia da produção
de sementes e agroquímicos, compartilham as metas políticas e a semelhança de exploração
do mundo. Num aparato de alianças em que se soma o Estado, a potência militar e as
megacorporações do ciberespaço.
Nesta territorialização do capital digital, as grandes corporações, como explicitado
neste texto, estão de certa forma articuladas e empenhadas, além do apoio para a centralidade
do poder, também na tentativa de embelezar a imagem do capital e do agronegócio.
Paralelamente a essa imagem cristalizada, construída a partir da mídia, do
agribusiness, há a violência, a exclusão social e econômica, a exploração e a expropriação dos
trabalhadores e das trabalhadoras rurais sem terra, contribuindo para aumentar a dominação
dos países desenvolvidos sobre os que estão em desenvolvimento. Dominação que é sinônimo
de tecnologia, de estratégias de pesquisa e de desenvolvimento, de sustentabilidade e, acima
de tudo, do “próprio conhecimento”.

87

Desta maneira, entendemos que é importante explicitar a geopolítica da informação e
da comunicação na web, refletindo sobre ela. Também é importante por contribuir com a
análise feita neste trabalho, que tem como objetivo compreender como os processos de
comunicação influenciam a luta pela terra no Estado de Goiás.
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PARTE II
O CAMPO DE GOIÁS

Pra mim ela mudou muito mais, minha vida vem mudano. Bem antes da luta eu casei muito
nova, fiquei 16 anos casada. Separei, tive que cuidar dos meu 6 filhos. Tive que cuidar dos
meus 6 filhos sozinha. Então, desde cedo eu aprendi assim que a gente tem que fazer né,
então eu comecei a trabalhar, voltei a estudar. Terminei meus estudo, tudo depois que eu
separei. Aí meus menino os mais velho criou os mais novos, enquanto isso eu trabalhava pra
sustentar eles. Aí um dia uma colega minha falou pra mim assim: Ione, vamo... Eu tô lá no
negocio da luta lá no acampamento. Vamo lá pro cê cadastra? Vamo! Aí fui. Foi através dela
que eu conheci o movimento e cada vez eu vem me identificando mais porque, cada vez vem
mudano minha vida. Porque tudo que eu pensava antes deu entrar é o que acontece agora na
minha vida, que eu vejo que tem muita diferença. Eu aprendi mais ainda com ele, que a gente
tem sempre que buscar pelo direito da gente. Porque nois mulheres tem que lutar pelos nosso
direito, que é um direito de igualdade e mostrar pra sociedade que a gente não é o que eles
pensa. Porque a gente é bem diferente do que eles pensa, porque se não fosse nois a gente, o
camponês nois, camponês não teria alimento na mesa, essas coisa assim. Porque hoje em dia,
tudo que produz a maioria das coisa que produz, vem do mini agricultor, do pequeno
agricultor. Porque o grande só quer produzir é soja, é milho essas coisa assim que num enche
o prato do brasileiro na verdade né. E a gente não, a gente procura plantar as coisas que é
pra sustenta, pra o sustento da gente tanto faiz no campo como na cidade. E é isso.13

13

Ione Ferreira Silva – Camponesa/acampada. Em entrevista a autora em 12 dez. 2016. Corumbá de Goiás –
GO.
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CAPÍTULO 3
CONSTRUÇÃO DOS SIGNIFICADOS: o campo rural e a comunicação

A mercantilização global do capital também desfoca e modifica a construção dos
significados e dos sentidos. Em virtude disso, acreditamos que é importante construir a
análise da pesquisa, embasando-a empiricamente através da experiência e da vivência do
pesquisador(a) no campo. Neste contexto, procuramos desenvolver os seguintes tópicos: A
ordem estabelecida: características ideológicas e a expulsão dos “povos” do campo
brasileiro e Das terras goianas, os coronéis da informação: a mídia e as suas relações,
expondo, a partir de entrevistas secundárias feitas pela autora, discussões acerca da questão
fundiária e da luta pela terra no Brasil, além de tratar da comunicação em Goiás. Acreditamos
que estas discussões são fundamentais para os estudos aqui propostos, nesta análise
dissertativa.

3.1 A ordem estabelecida: características ideológicas e a expulsão dos “povos” do
campo brasileiro
De acordo com Ariovaldo Umbelino de Oliveira14 (2015), o território brasileiro
sempre foi concentrado nas mãos de poucos, por toda sua história de colonização e
apropriação da terra, ou seja, a posse antidemocrática da maior parte das terras rurais do país
nunca foi resolvida. “O Brasil é um país que primou por não resolver a questão agrária, elites
brasileiras sempre adiaram a necessidade que o Brasil tem de se fazer uma grande ação no
sentido de regularizar a questão das terras no Brasil” (OLIVEIRA, 2015).
Desde as Capitanias Hereditárias15 e Sesmarias16, da intensiva concentração de renda,
da criação dos grandes complexos minerais, da cana-de-açúcar e do gado no início do século

14

Ariovaldo Umbelino de Oliveira, Geógrafo, Professor e Pesquisador Livre-Docente da Faculdade de Filosofia,
Letras e Ciências Humanas, Departamento de Geografia Humana, da Universidade de São Paulo – USP.
15
As Capitanias Hereditárias foram uma forma de administração do território instituída pelo império português.
Por ela a coroa, com recursos limitados para apropriação e exploração do Brasil, delegou a tarefa de colonização
de determinadas áreas. O sistema de capitanias foi inicialmente implantado por Carta Régia, a partir de 1504,
para 15 beneficiários, que eram pessoas da nobreza de Portugal, com privilégios do Rei de Portugal. O donatário
constituía-se a autoridade máxima dentro da própria capitania, tendo o compromisso de desenvolvê-la com
recursos próprios. Esse sistema de capitanias hereditárias cumpriu com o principal objetivo dessa conjuntura,
que foi preservar a posse da terra para Portugal, e estava condicionado ao tripé constituído pela grande
propriedade rural e pela colonização: pela monocultura, com produtos de grande aceitação na Europa e pelo
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XVII, posteriormente da monocultura voltada para a exportação de commodities17, além de
uma série de outros fatores históricos, o campo brasileiro foi se tornando altamente
concentrado nas mãos de poucos latifundiários, controlado por uma elite, e hoje, também por
grandes empresas econômicas.
Oliveira (2015) nos introduz a longa conjuntura territorial brasileira, marcada pelo
adiamento “ao longo de sempre” e pela injusta distribuição de terras. Conforme o
pesquisador: “Eles adiaram na lei de terras de 1850, foi a primeira vez. Por exemplo: o artigo
segundo proíbe a posse, mas a posse continuou existindo, então não adiantou nada proibir”.
Depois em 1930, Getúlio Vargas baixou um decreto, passando uma borracha
no passado, ou seja, regularizou tudo que estava ilegal. Só que a partir daí, a
posse não era permitida em terra pública. Na realidade, os posseiros
deixavam de ter direitos, e, portanto, a luta pela terra, continuava a existir. A
Constituição de 1934 foi obrigada a abrigar o direito de posse. Direito de
posse que variou em 1934, de 15 hectares, e mantida em 1937, passou para
37 hectares em 1946, subiu para 100 hectares em 1967, sob o poder dos
militares, e com a Constituição de 1988, baixou para 50 hectares. Então, a
posse tem cobertura jurídica, todos os pequenos têm o direito que a
Constituição lhe garante. Mas o Estado tem que promover, o governo tem
que promover essa ação para poder garantir esse acesso a terra. Daí o
governo não age, aumenta o número de minifúndios, ou seja, aqueles que
não tem uma quantidade de terras suficientes para sobreviver. [SIC]
(Informação verbal, Ariovaldo Umbelino de Oliveira, Goiânia-GO. 2016)

Segundo Oliveira (2015) a “questão da terra nunca foi resolvida”. O pesquisador diz
que não existe no Estado brasileiro, nenhum órgão que é controlador da propriedade privada
da terra. “Muita gente diz, é o INCRA (Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária)! Não, o INCRA só tem um cadastro. O INCRA não tem poder nenhum, ele só tem
poder de desapropriação, se a propriedade não cumpre a função social para destinar a
Reforma Agrária”. Oliveira (2015) ressalta que o INCRA não tem o poder de fazer toda a

trabalho escravo. Ver: PRADO JUNIOR, Caio. Formação do Brasil contemporâneo: colônia. São Paulo:
Companhia das Letras, 2011.
16
As Sesmarias foram decretadas quando a Coroa Portuguesa tomou posse do território brasileiro por aquisição
originária, em 1530, isto é, por direito de conquista. Por essa razão, todas as terras descobertas ou exploradas por
colonizadores, passaram a ser consideradas como terra virgem, sem qualquer cultivo anterior. Caracterizados
desde o início como exploradores e concentradores de terra no Brasil, os Sesmeiros, como eram chamados,
recebiam uma imensidão de glebas concedidas e, pela imprecisão de seus limites, era inevitável que esse
processo de apropriação das terras brasileiras acabasse por dar início, ao longo do tempo, aos conflitos agrários.
Os indígenas, e depois os posseiros, reclamavam suas terras por direito de posse e por serem originários da terra.
O sistema de Sesmarias perdurou no Brasil até meados de 1822, quando a posse passou a ser de livre ocupação a
quem nela pudesse produzir, estendendo-se esta situação até a lei de terras em 1850, que instituiu a compra como
a única forma de obtenção de terras no país. Ver: RIBEIRO, Darcy. O povo brasileiro: a formação e o sentido
do Brasil. São Paulo: Companhia das letras, 1995.
17
Commodities é uma palavra em inglês, que segundo o dicionário Michaelis é o plural de commodity que
significa mercadoria. Esta palavra é usada para descrever produtos de baixo valor agregado. Ver: Moderno
Dicionário Inglês & Português. Volp, 5. ed., março de 2009.
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regulamentação da propriedade da terra, porque quem registra são os cartórios de registros de
imóveis, e os cartórios de registros não dialogam. “É comum encontrarmos, nas pesquisas que
fazemos nos cartórios de imóveis, de encontrar fraudes. E fraudes famosas”.
A concentração de terras no Brasil, que condena milhões de pessoas do campo a não
ter direitos, teve início com a ocupação colonial e se arrasta até os dias atuais, com a grilagem
das terras. Terras que em sua cadeia dominial, não têm origens, não têm documentos, oriundas
das Capitanias Hereditárias e das Sesmarias, como por exemplo,
No norte de Minas Gerais, a maioria das propriedades deriva de uma ação
que as elites fizeram, numa ação da justiça, pedindo que o juiz dividisse as
terras que eles tinham em comum. Então, não se tratava de se fazer uma ação
discriminatória, para separar o que era privado, do que era patrimônio
público, mas, se tratava de uma ação judicial, pra dizer: olha, a minha fica
aqui, a sua ali, e a partir de agora, ninguém mais pode reivindicar nada, é
tudo nosso. E aconteceu que, por exemplo, no município de Porteirinha,
Riacho dos Machados, Serranópolis de Minas: o primeiro oficial do cartório
de registros de imóveis de Porteirinha, ele teria nomeado, quanto à
Constituição da Comarca, onde era um dos que teria feito à ação de grilagem
das terras públicas, ele pegou toda a ação judicial e registrou como origem.
Então isso é uma fraude. Para vocês terem uma ideia, esse próprio oficial de
justiça do cartório de imóveis, ele tinha dois títulos dessas terras feita nessa
operação pelo juiz de direito da comarca. Os dois títulos davam 185,5
hectares, aí ele vende, ele oficial do cartório, vende esses títulos, e a certidão
do passo que ele me dá, dos 185,5 hectares que ele vendeu, se tornam, 1.855
hectares. Ele tirou a vírgula, a aí, num é, mais do que quadruplicou as terras.
Ai, a pessoa que ele vende, vendeu para a, Vale do Rio Doce, e de 1.855,
viram 4.000 hectares. Ai, a Vale do Rio Doce faz uma retificação de divisa
na justiça. Então, os 4.000 viram 6.000 hectares. E esse é um exemplo de
processo de grilagem. [SIC] (Informação verbal, Ariovaldo Umbelino de
Oliveira, Goiânia-GO. 2015)

Oliveira (2015) esclarece, ainda, que no Brasil, segundo os dados do INCRA de 2014,
são mais de 280 milhões de hectares de terras griladas.
No Amazonas, a corregedoria fez uma ação na justiça, e anulou todos os
títulos de terra do Estado do Amazonas. Porque, havia cartório, como o de
Canutama, que tinha registrado uma propriedade, por exemplo, o Brasil tem
850 milhões de hectares, e a propriedade registrada tinha 12 bilhões de
hectares. Então, parece uma brincadeira, uma piada, mas não é, estava lá
registrado, era um título. E até que prove o contrário, é valido. E a
corregedoria, então, anulou todos os títulos, e disse: se vocês têm
documentos comprobatórios, apresente, que seu título será restaurado. Bom,
conclusão: 94% da área do Estado do Amazonas, hoje, é terra do Estado,
porque ninguém apresentou documento. [SIC] (Informação verbal,
Ariovaldo Umbelino de Oliveira, Goiânia-GO. 2015)
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De acordo com Oliveira (2015), o sistema fundiário no Brasil é um “sistema de
ficção”, logo, citando mais exemplos, afirma que a Usina Açucareira Ester em Cosmópolis, no
Estado de São Paulo, uma das mais antigas do Estado, produz açúcar e álcool em terra grilada.
A grilagem sempre permeou os conflitos pela terra, os assassinatos, a expulsão de
homens e mulheres do campo e o êxodo rural brasileiro. A partir dos anos de 1960,
juntamente a Revolução Verde18, ela se intensificou, retirando a população do campo e
enchendo, cada vez mais, as periferias das grandes cidades, sem uma estrutura digna e
fundamental de sobrevivência. Hoje, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
– IBGE (2016), ela caracteriza 85% da população brasileira urbana. Conclusão:
A perpetuação do regime vigente da propriedade da terra não só aguça o
crônico problema da baixa produtividade rural, pelo desperdício de terra e de
capital nas grandes fazendas improdutivas e o desperdício de mão de obra na
proliferação dos minifúndios, como deriva numa drenagem caudalosa e
crescente de trabalhadores desempregados em direção às cidades.
(GALEANO, 2012, p. 348)

Como Galeano, Darci Ribeiro (1995, p. 351) afirma que “o sistema que prevalece é,
pois, essencialmente o mesmo das sesmarias reais no período colonial, só que agora as
concessões das glebas dependem da prodignidade de políticos estaduais”. Foram concedidas
terras, segundo o autor, no Mato Grosso, em Goiás, no Maranhão, no Paraná, no Pará e em
Amazonas. Existem “donos que nunca as viram, mas um dia se apresentam para desalojar os
pioneiros sertanejos, como invasores que, tangidos por um movimento secular de expansão da
ocupação humana dos desertos interiores, as alcançam, almejando nelas se instalarem
permanentemente” (RIBEIRO, 1995, p. 351).
Com estas profundas desigualdades territoriais, o povo do campo, ao longo dos anos
despejado, nunca foi povo em direitos semelhantes a um todo igualitário. “Nunca houve aqui
um conceito de povo, englobando todos os trabalhadores, e atribuindo-lhes direitos. Nem
mesmo o direito elementar de trabalhar para nutrir-se, vestir-se e morar” (RIBEIRO, 1995, p.
447).
Desta maneira, essas particularidades do processo colonial brasileiro determinaram os
traços principais dos problemas fundiários, bem como a formação de grandes latifúndios ao
18

A Revolução Verde é um projeto do capitalismo para a agricultura, visando contrapor a Revolução Vermelha,
as grandes revoluções ditas “comunistas”, como a Revolução Cubana e a Chinesa. Ela é composta por elementos
como o agronegócio, a monocultura, a produção para exportação, a exclusão social, a busca incessante pelo
lucro, as transnacionais e o uso de enormes quantidades de agrotóxicos. O termo Revolução Verde surge no
período em que os países vencedores da 2º Guerra Mundial, a partir da década de 1940, e as grandes indústrias
de armamento buscaram alternativas para manter os grandes lucros obtidos no período de conflito. Ver: BUENO,
Tobias. A insustentabilidade do agronegócio: um diferente olhar para a agricultura familiar do Estado de
Goiás. Monografia apresentada no curso de Geografia UEG – Campus Goiás, 2014.
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lado de um grande contingente de trabalhadores(as) rurais que não tem acesso à terra. Nas
últimas décadas, a “modernização” do setor agrícola contribuiu ainda mais para agravar a
concentração de terras no Brasil.
E à medida que, historicamente, a burguesia brasileira veio criando modelos de
desenvolvimento para o campo que não modificaram a concentração da terra, a cada dia,
surgiram e surgem atores sociais de diversos movimentos que, contra todo esse aparato
coronelista e capitalista, reivindicam a possibilidade de viver a partir da terra e na terra.
Por consequência, o patronato, além de tentar evitar movimentações em torno dessa
proposta de igualdade de distribuições de bens e serviços, cria, na sua genealogia,
mecanismos de repressão aos movimentos sociais, principalmente a dos camponeses(as) que
reivindicam a redistribuição da terra desde os tempos de Cabral. O patronato promove, assim,
uma verdadeira caçada a movimentos de luta pela terra, aqui citados alguns: os Povos
Originários, os escravizados traficados da África, os Cabanos, os “loucos e loucas de
Canudos”, os esquecidos da borracha, os assassinados do Contestado, as Ligas Camponesas,
os Guerrilheiros(as) e Camponeses(as) da Guerrilha do Araguaia, o MST, os posseiros(as)
brasileiros, os Povos Tradicionais, os seguidores(as) da Teologia da Libertação.
Enfim, todo um povo em luta que, na busca de direitos e de cidadania, foram
expropriados, esmagados e exterminados. Já refletia Galeano sobre essa conjuntura, que
prevalece até os dias atuais: [...] “o desenvolvimento é um banquete de escassos convidados”
(GALEANO, 1970, p. 347).
A ordem é a diuturna humilhação das maiorias, mas sempre é uma ordem – a
tranquilidade de que a injustiça siga sendo injustiça e a fome faminta. Se o
futuro se converte numa caixa de surpresas, o conservador grita, com toda a
razão: “Me traíram”. E os ideológicos da impotência, os escravos que se
contemplam com os olhos de amo, não demoram em fazer ouvir seus
clamores. (GALEANO, 2012, p. 25).

João Pedro Stédile (2016) avalia que, durante o século XX, a luta pela terra e pelo
território, feita pelos camponeses e camponesas, se intensificou drasticamente, a ponto de ter
havido, a partir principalmente dessa luta e com o suporte dos Estados Unidos, o Golpe civilmilitar que durou 21 anos. De acordo com Stédile (2016), “[...] os dois símbolos dessa luta
que durou um século, foi lá no início, a luta de Canudos. Que foram os primeiros
Camponeses, que no sertão, se insurgem, contra a Lei de Terra, e eles só queriam terras para
trabalhar”.
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Até as ligas Camponesas de 1964, que ao ganhar mais força em sua forma de
luta, em organizar os Camponeses, ocupar engenhos, ocupar terra, e defender
a palavra de ordem, “Reforma Agrária na lei ou na marra”, porque não havia
nenhuma lei de reforma agraria, eles foram derrotados a mando militar. Ou
seja, as elites, os capitalistas, para não ter que ceder a terra aos Camponeses,
apelaram com o apoio econômico e militar dos Estados Unidos, para uma
ditadura militar que durou 21 anos. Então, a ditadura militar foi uma resposta
do capital, a disputa pela terra também. Já que inclusive, os americanos
tinham uma leitura equivocada, no meu ponto de vista, de que, o movimento
das ligas Camponesas, se conquistasse a reforma agraria, poderia evoluir
para uma revolução popular. E eles não queriam que houvesse uma
revolução no Brasil. e por isso que anteciparam e financiaram o golpe
militar, derrubando o governo legitimo de João Goulart. E por isso que
sintomático que a ditadura militar, eclode justamente 30 dias depois que o
governo manda para o congresso uma lei de reforma agrária. Que era uma lei
muito generosa, mas revolucionária, preparada pelo Celso Furtado, que era
um homem sábio. Que conhecia os problemas dos Camponeses do nordeste,
ele era paraibano. Tinha organizado a SUDENE. E, ele defendia como forma
de desenvolvimento do Brasil, a necessidade de desenvolver a indústria do
Brasil e a reforma Agrária. Essa lei foi anunciada publicamente dia 13 de
março, dia primeiro de abril, eles deram o golpe. Tanto é que, não deu tempo
nem sequer de ser analisada no congresso, só tinham nomeado um relator,
que foi o saudoso, Plínio de Arruda Sampaio. [SIC] (Informação verbal, João
Pedro Stédile. Santo Antônio de Goiás – GO. 2016)19

Segundo Stédile (2016), o período da ditadura “foi o cemitério da luta pela terra” no
Brasil, foi como se a luta estivesse estagnada. Somente entrava em campo um time, o “time
dos capitalistas”. Ele observa que os capitalistas tomaram conta do território e todos os
movimentos camponeses foram massacrados.
As suas formas de organização, e centenas de pessoas foram presas nesses
21 anos, só porque defendiam a reforma agrária. Só por expressar que era a
favor da reforma agraria ou contra o latifúndio, em sala de aula, já era
motivo para o DOPS te prender, perder o emprego de professor, perder o
emprego de jornalista, ser censurado, etc. e tal. [SIC] (Informação verbal,
João Pedro Stédile. Santo Antônio de Goiás – GO. 2016)

Dentro da tirania política e social afivelada sob a ditadura civil-militar a
contraofensiva dos sujeitos do campo seguia na resistência, em uma luta por direitos e
liberdade de escolhas. Depois da “reabertura” democrática brasileira, as perseguições e
retaliações sofridas por esses povos, feita por milícias armadas organizadas pelos
latifundiários, com a consolidação da União Democrática Ruralista – UDR, partido
comandado pelo Senador da República Ronaldo Caiado, que, entre outras coisas, como

19

João Pedro Stédile, Economista, membro da Direção Nacional do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem
Terra (MST), do qual é também um dos fundadores. Desde 1979 participa das atividades da luta pela reforma
agrária no País, pelo MST e pela Via Campesina. Em entrevista a autora, em 20 de março de 2016. Santo
Antônio de Goiás. GO.
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observa Dom Pedro Casaldáliga20, foram responsáveis por vários assassinatos em todo o
território Nacional, desde 1985, tais como o de Chico Mendes, o do Padre Josimo Morais
Tavares, e o da religiosa Doroty Stang.
Dom Pedro Casaldáliga (2014) relembra as ameaças constantes que sofrera o Padre
Josimo Morais Tavares, da Comissão Pastoral da Terra (CPT), o “defensor dos lavradores”,
como era conhecido. Josimo foi assassinado com dois tiros, dados pelas costas por um
pistoleiro, em Imperatriz no Maranhão no dia 10 de maio de 1986. Casaldáliga (2014) afirma
que o padre, como mostra-se na foto 01, foi vítima da repressão no campo, na sua forma mais
primitiva-privada, em que jagunços e matadores resolvem, por meio do assassinato e a mando
dos grandes proprietários, de políticos e de grandes empresas, as pendências da posse da terra.

20

Dom Pedro Casaldáliga – Bispo Emérito da Prelazia de São Felix do Araguaia - MT. Um dos fundadores da
Comissão Pastoral da Terra – CPT e do Conselho Indigenista Missionário – CIMI. Em entrevista a autora, em 24
de junho de 2014. São Félix do Araguaia – MT.
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Foto 01: Documento do Exército Brasileiro. Ameaças ao Padre Josimo Morais Tavares. Belém/PA. 1984.

Fonte: Acervo Romualdo Pessoa.

A partir da reabertura, nos anos de 1985, depois da ditadura civil-militar no Brasil,
surgem novas organizações sociais, reintegrando um novo percurso de subsistência e vivência
nas lutas sociais do campo.
Quando o povo se insurge, e consegue derrotar a ditadura, é claro que nesse
bojo da retomada democrática que levou a derrota da ditadura militar,
quando nós derrotamos a ditadura, se abre espaço então, para que os
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movimentos Camponeses se reorganizem e retomem a luta pela terra, agora
pelo menos em condições mais democráticas. Os dois times entram em
campo agora, os Camponeses e os latifundiários, com regras para serem
disputadas. É nesse sentido que então, na década de 80, renascem os
movimentos Camponeses que tinham sido amordaçados com o fim das Ligas
Camponesas, das ULTABs, das frentes agrárias que a Igreja organizava. E
agora renascem como MST, como o Movimento dos Atingidos por
Barragens, como o Movimentos dos Pequenos Agricultores, como Sindicatos
de oposição, e ai nós entramos numa nova trajetória em que, com um
contexto politico favorável, os Camponeses retomam a iniciativa politica,
retomam a ofensiva de lutas de classes, e passam a reocupar terra, a fazer
grandes mobilizações, grandes marchas, que os levou a ter muitas vitórias. E
essa ofensiva Camponesas ultrapassa a derrota politica-ideológica de 89-90,
que atinge mais o movimento urbano-partidário e os operários. Nós do
campo continuamos em Ascenção até 2005, quando nós fizemos a ultima
grande marcha de Goiânia até Brasília. De 2005 pra cá, daí o agronegócio se
consolida na sociedade brasileira, no governo. [...] O Estado Brasileiro é um
Estado burguês, a serviço do capital, independente qual governo está de
plantão. Os capitalistas brasileiros sempre utilizaram o Estado Brasileiro
como um instrumento para pavimentar a sua apropriação privada dos
recursos da natureza, seja terra, seja biodiversidade, etc. [SIC] (Informação
verbal, João Pedro Stédile. Santo Antônio de Goiás – GO. 2016)

Desta maneira, a reprodução do capital feita, pelos apoiadores, mostra os
direcionamentos feitos a partir desse modelo insustentável, sempre imposto por meio do
poder e da violência. A tentativa da Reforma Agrária seguiu por entre esses parâmetros da
realidade, imposta pelo capital, como expõe Stédile (2016), em um ciclo da luta de classe.
“No senso comum quando as pessoas perguntam o que é a reforma agrária, as pessoas têm em
mente que a reforma agraria é sinônimo de repartição do latifúndio, e só. E de fato, na
essência, é isso. Porém, há muitos tipos de reforma agrária”.
[...] ao longo do século XX aqui no Brasil e no mundo inteiro, quando
predominava o capitalismo industrial, na maioria dos países que foi feito a
reforma agrária. Ou seja, repartiram o latifúndio, distribuíram a terra entre os
Camponeses. Isso só aconteceu, porque houve um pacto social na sociedade,
entre duas grandes classes, a burguesia industrial que não tinha terra, com os
Camponeses que queriam terra. E como é que se deu esse pacto político? É
que a burguesia industrial percebeu que para ela ter lucro, crescer, e se
desenvolver como classe dominante, ela precisava criar um mercado interno
consumidor dos produtos industriais. Portanto, ela precisava desenvolver o
mercado capitalista. Como nesses países, a maioria da população morava no
interior, e eram Camponeses sem-terra, portanto, não tinham renda para
comprar os produtos da indústria. Para a burguesia industrial interessava
repartir o latifúndio, para incluir esses Camponeses no mercado capitalista, e
transformá-los em produtores de mercadorias, na forma de alimentos, de
matéria prima, e consumidores de bens da indústria. Porque quando um
Camponês que tem uma renda monetária, o que ele faz com o dinheiro? Ele
compra ou ferramentas agrícolas que é produzido por uma indústria, ele
compra roupa, ele compra sapatos, ele compra uma bicicleta, ele compra um
automóvel velho, ele compra uma geladeira, ele compra um liquidificador.
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Então, todos os países onde aconteceu esse tipo de reforma agrária, que hoje
chamamos de Reforma Agrária clássica, foram reformas agrárias que
beneficiaram os Camponeses, porque entregaram a eles a terra, porém,
cumpriu um objetivo maior que foi desenvolver a indústria nacional. Aqui no
Brasil, quando a gente chegou mais perto da reforma agrária, foi na proposta
do Celso Furtado. Ele queria fazer uma Reforma Agrária assim, para
desenvolver a Reforma Agrária e a economia no Brasil. quando o MST
nasce, e se desenvolve com as ocupações de terra, sem estar escrito, os
nossos Camponeses, a nossa base social que hoje estão assentados, o sonho
deles era aquela reforma agrária. Simplesmente dividir o latifúndio, e se
inserir nessa sociedade capitalista do mercado. Produzir para o mercado,
melhorar de vida, estudar os filhos, tem tudo de bom dentro de casa,
melhorar o sofrimento, ter tudo de melhor. Porém, nós só vamos nos dar
conta que este tipo de Reforma Agrária estava inviabilizado, já tinha sido
inviabilizada no golpe militar. [SIC] (Informação verbal, João Pedro Stédile.
Santo Antônio de Goiás – GO. 2016)

Segundo Stédile (2016), a Reforma Agrária é a busca por democratização da
propriedade da terra na sociedade, garantindo-se o acesso, distribuindo-a a todos que a
quiserem fazer produzir e dela usufruir. E, além disso, a luta pela terra promove a luta pela
reforma agrária. O autor explana sobre o cenário que se deu, a partir dos anos de 1990, com os
movimentos sociais rurais no Brasil. “Só em 1990, quando começa a ser hegemônico na
sociedade brasileira, não mais a indústria nacional, mas a partir de 1990 com o
neoliberalismo, o setor econômico da burguesia que passa a controlar a economia brasileira, é
o capital financeiro”.

Ou seja, o polo central de acumulação, não é mais as mercadorias como foi
no mercantilismo colonial, não é mais a indústria como foi no século XX,
agora de 1990 pra cá, o polo central onde as elites brasileiras e mundiais,
ganham dinheiro, é no capital financeiro. É com juros, é com especulação, é
na taxa de câmbio, lá. Não é mais na fábrica, por isso, inclusive, da década
de 1980, no auge da indústria com os milicos, a indústria nacional pesava
50% do PIB, hoje a indústria nacional, pesa 16% da economia brasileira. A
própria agricultura pesa 13% da economia, a maior parte de toda a economia
brasileira, mais de 60%, é setor de serviços, comércio e finanças. Ou seja,
quem circula a riqueza, não é quem produz. Então hoje quem domina a
economia brasileira é o sistema financeiro. Que está misturado, com as
grandes empresas transnacionais, que por conta desse dinheiro que elas
acessam de forma rápida e muito volumosa, as empresas transnacionais
passam a controlar a indústria e a agricultura. Vocês aqui em Goiânia tem um
exemplo claro: a Friboi cresceu matando boi? Não. Se não eles estariam
ainda em Anápolis com um pequeno frigorífico. A Friboi se transforma num
grande monopólio com o capital financeiro, dos bancos, do BNDES. [SIC]
(Informação verbal, João Pedro Stédile. Santo Antônio de Goiás – GO.
2016)
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Stédile (2016) afirma que, nesse novo sistema capitalista, dominado pelo
capital financeiro, não há mais espaço para a reforma agrária. Ele diz que ela está
bloqueada: “Porque para eles não interessa mais criar um mercado consumidor interno
dos Camponeses, eles não vivem disso. A Reforma Agrária para qual o MST nasceu, e
para a qual a gente estava acostumada está bloqueada, não consegue ir mais para
frente”.
[...] agora, a Reforma Agrária mudou a sua natureza, agora não é mais uma
Reforma Agrária para atender os interesses dos Camponeses, que queria terra
para trabalhar. Hoje se ele quiser só trabalhar, na cidade tem um monte de
oportunidade que ganha mais que na agricultura. O objetivo de trabalhar
perdeu sentido. Então qual a natureza atual de uma reforma agrária? Ela
precisa ser agora uma Reforma Agrária popular. Que interessa a todo o povo,
e não mais somente aos Camponeses. Embora seja os Camponeses na
primeira fila da trincheira, disputar o território com o capital. Mas olhe,
agora quando ele está disputando o território, sem sequer é mais com o
latifundiário criador de gado. Ao exemplo de vocês, a maior ocupação de
terra de Goiás, nós fizemos numa fazenda de 25 mil hectares, que o dono é
um ilustre senador da república, proprietário de uma empresa de transportes
de valores, que não tem nada a haver com agricultura. Quando os
Camponeses se movem para essa nova reforma agrária, eles encontram do
outro lado, não mais o latifúndio atrasado, os Caiados da vida, agora eles
encontram o capital financeiro, as empresas que são mantidas por esse
capital financeiro. [SIC] (Informação verbal, João Pedro Stédile. Santo
Antônio de Goiás – GO. 2016)

Na realidade, nas últimas décadas, o aumento do número de assentamentos foi
resultado da territorialização dos movimentos sociais rurais populares, multiplicando-se
intensamente o número de ocupações em todo o País. A política de assentamentos do Governo
Federal é apenas uma resposta às ações dos sem-terra e dos movimentos do campo. Essas
políticas públicas jamais existiriam sem o noviciado das lonas nas ocupações. A compreensão
atual dos movimentos sociais rurais, de que nunca foi implantado um verdadeiro projeto de
Reforma Agrária no Brasil, traz, por outro lado, segundo Stédile (2016), a motivação e um
objetivo maior. Ainda de acordo com o autor, esta seria a missão de um trabalho de base,
desenvolvendo a apreciação de que a luta, agora, passa a ser não só de trabalho, mas a de
produzir alimento para todo mundo, e a de produzir um alimento saudável. “Porque o capital,
como ele só tem como objetivo o lucro. O capital não produz alimento, o capital produz
mercadoria. E para produzir mercadoria, ele usa máquina, ele usa fertilizante químico, ele usa
agrotóxico. Todos eles produzidos pelas mesmas empresas”.
Tanto é que, quando a CONAB ou a EMBRAPA faz os custos de produção,
75% do custo de produção de soja, ou de qualquer mercadoria de
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commodities, não é mais trabalho, são esses insumos, que vem das
indústrias, que vem das empresas transnacionais. De maneira que em um
saco de soja, o maior componente é um valor que a Monsanto já se
antecipou, que a Cargill já se antecipou, e não o trabalho de Camponês. Até
para ganhar dinheiro com a mercadoria agrícola, eles não dependem do
trabalho do Camponês. Eles têm outras formas de se apropriar do trabalho.
Mas em contradição, eles não conseguem mais produzir um alimento
saudável. Porque eles só podem produzir em larga escala, substituindo a mão
de obra, pelo veneno. [SIC] (Informação verbal, João Pedro Stédile. Santo
Antônio de Goiás – GO. 2016)

Stédile (2016), baseado nos grandes objetivos deste momento da Reforma Agrária
popular, afirma que os pilares desse modelo são a produção de alimento saudável e a proteção
da natureza. “O Camponês tem que compor a biodiversidade. E isso só vai ser possível com
outra agricultura, uma agricultura de uma Reforma Agrária popular que reequilibre o meio
ambiente. Por último, a Reforma Agrária popular, ela tem que mudar a matriz tecnológica”.
Precisamos produzir com os próprios componentes da natureza, através da
Agroecologia. São as técnicas de produção agrícola, com base no equilíbrio
da natureza, e aonde você usa muita mão de obra, porque é o manejo das
plantas, é a convivência das plantas e os animais. E isso só os Camponeses
podem fazer. Então, nós temos que repovoar o nosso interior, produzindo
através da agroecologia, e possa aplicar daí à soberania alimentar. Ou seja,
em cada região, produzir todos os alimentos que a população precisa naquela
região. Essa Reforma Agrária agora tem outros paradigmas: que é completar
a soberania alimentar, que é aplicar a agroecologia, é produzir alimentos
saudáveis, é distribuir a população de forma mais equitativa no território, é
proteger as nascentes de água, porque sem água ninguém vive. Então essa
Reforma Agrária popular, ela é revolucionária, em relação à outra, porém,
não está colocada para o dia de amanhã. Nós temos um longo trabalho pela
frente, que é conscientizar nossa base, de conscientizar a sociedade. Pode
demorar tempo? Pode. Mas o futuro é esse. Com uma sorte a mais, nós
podemos ter o poder judiciário contra nós, nós podemos ter a imprensa
contra nós, que todos os dias faz loas e bajulações ao capital, e contra os
Camponeses. Porém, nós temos uma força maior ao nosso favor, que é a
natureza. A natureza se vinga, e, eu acredito que grande parte da população
de São Paulo, que antes acreditava que o agronegócio era a salvação, está se
perguntando: porque chove e continua faltando água na minha torneira, e eu
pago? Porque a comida que eu estou comendo é cada vez mais envenenada,
e eu não tenho o direito de escolher? Porque se dizem que a democracia na
sociedade, o primeiro valor da democracia é o direito a escolha. O direito de
escolher qual comida comer, qual TV assistir, qual rádio ouvir. E qual é a
alternativa que você tem? [SIC] (Informação verbal, João Pedro Stédile.
Santo Antônio de Goiás – GO. 2016)

Com o avanço do capital neoliberal e do agronegócio, os espaços de luta e de
resistência são materializados principalmente na ocupação da terra. A ocupação é a condição
da territorialização e da sobrevivência dos sujeitos da terra. A terra conquistada é uma parte
do território, onde os sem-terra se organizam em um novo grupo de famílias que irá realizar
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uma nova ocupação. Desta maneira, a luta se renova e se amplia territorializando-se,
introjetando suas necessidades e suas particularidades em cada região. Por isso, os povos do
campo migram por todo o território nacional, plantando as raízes da luta e minando a
concentrada estrutura fundiária. Assim, o entrevistado finaliza:
[...] olhando para a história, a Reforma Agrária se produziu com a aliança
entre a burguesia industrial e o campesinato, agora a Reforma Agrária
popular, ela só se realiza com uma aliança entre os Camponeses, os
trabalhadores da cidade, e um governo popular. Essa é a correlação de força
que tem que ser citada, para dar sustentação às mudanças necessárias de um
programa de Reforma Agrária popular. Então as ocupações de terra, as
marchas, a luta cotidiana do campesinato, ela tem um valor importantíssimo,
mas é um valor de resistência. Assim, por exemplo, o campesinato que já
tem terra, que está organizado em um sindicato, ou no MCP ou no MPA,
quando ele luta por uma semente crioula, essa luta é fundamental. Porque a
forma dele resistir na agroecologia, e fazer frente aos transgênicos, e a ação
do capital das empresas transnacionais que controlam o mercado de semente.
Então esses Camponeses quando lutam pelas sementes crioulas, e começam
a fazer a Reforma Agrária popular, porque é dessa maneira que eles
empoderam-se como classe, e projetam-se para a sociedade como um todo,
que há uma alternativa viável. [SIC] (Informação verbal, João Pedro Stédile.
Santo Antônio de Goiás – GO. 2015)

Conforme José de Souza Martins (1996), durante séculos, os movimentos Camponeses
tentaram romper com essa estrutura de poder, por meio da luta pela terra, no campo e na
cidade. Entretanto, todas as lutas ainda não foram suficientes para uma mudança mínima,
eminente e possível. O poder dos ruralistas, do Estado, o papel do Poder Judiciário em defesa
dos interesses e privilégios dos latifundiários e grileiros, têm representado um resultado
perverso para a sociedade. Segundo o autor, a concentração da terra é um dos fatores que mais
trazem precárias condições de trabalho no campo.
Nesta perspectiva, o foco central da Reforma Agrária, reforçando o idela de uma
Reforma Agrária popular, segundo Leonardo Boff (2014), não se concentra somente na
distribuição fundiária, mas na criação de melhores condições de trabalho e existência para a
população rural.
Nunca se fez a reforma agrária, consequência disso: Grande favelização do
Brasil, imensa urbanização, mais de 80% dos brasileiros vivem já em
cidades, esvaziaram o campo. Reforma Agrária não é distribuir terras.
Reforma Agrária é integral, como sempre o MST afirma, que é uma Reforma
Agrária com terras, uma reforma agrícola que implica em tecnologia,
sementes, assistência, abertura de estradas, escolas, infraestrutura de saúde,
para segurar o povo no campo, e ser produtivo. Não foi feita, e nós estamos
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pagando um altíssimo preço, que é a favelização de todas as cidades
brasileiras, com a violência que vem junto.21

A estrutura fundiária brasileira é um dos principais fatores relacionados à distribuição
de renda e a questão social no país, herdando-se do período colonial toda uma prática
concentradora de terra, reflexos da construção histórica da formação da propriedade privada.
A posse das terras está altamente concentrada, ainda que se evidencie que, em sua
maioria, estas são terras improdutivas, pois o conservadorismo de poder no campo prevalece
frente aos interesses sociais. Bosi (1992) situa a nossa realidade dizendo que “o açúcar
eliminou o índio”. E que “[...] hoje poderíamos dizer: o gado expulsa o posseiro; a soja, o
sitiante; a cana, o morador. O projeto expansionista dos anos 70 e 80 foi e continua sendo uma
reatualização em nada menos cruenta do que foram as incursões militares e econômicas dos
tempos coloniais” (BOSI, 1992, p. 22).
De acordo com o INCRA (2010), de 2003 a 2010, os latifúndios no Brasil aumentaram
em 100 milhões de hectares. No entanto, segundo Oliveira (2014), a expansão não se dá pela
compra de terras, mas sim pela ocupação de áreas indígenas, de zonas de proteção ambiental
ou por grilagem das terras.
Um exemplo, nítido e notório da concentração fundiária, é o do banqueiro Daniel
Dantas, do antigo Banco Opportunity, cuja família patriarcal vem do Barão Martins. O seu
pai, o comendador João Dantas dos Reis, foi um coronel latifundiário que, entre outras coisas,
sustentou, com sua influência, o ataque e a destruição completa, liquidando juntamente as
tropas federais, mais de 20 mil famílias do movimento em Arraial de Canudos, nos fins do
século XIX. Seguindo seus ancestrais, de acordo com a Comissão Pastoral da Terra – CPT
(2014), o ex-banqueiro, dono de mais de 27 fazendas, com 450.000 cabeças de gado, além das
acusações de trabalho escravo, de assassinatos de trabalhadores rurais, de ameaças a
religiosos, advogados e dirigentes de movimentos sociais, é acusado de grilar mais de 25 mil
hectares de terra no Pará, consolidando-se e tornando-se, assim, o maior agropecuário do
mundo, com a empresa Santa Bárbara.
A partir de exemplos de latifúndios, como o de Daniel Dantas, que seguem acima da
lei e da justiça, entendemos a conivência, em muitas vezes, do judiciário, que permite que os
latifundiários continuem impunes e avançando sobre as terras e a biodiversidade, tornando o
campo, cada vez mais, um lugar de concentração de poder.
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Leonardo Boff, Teólogo, escritor e professor universitário, é um dos fundadores da Teologia da Libertação,
conhecido pela sua defesa aos direitos dos pobres e excluídos. Em entrevista a autora, em 10 de dezembro de
2013, em Araras – Petrópolis/RJ.
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Carlos Walter Porto-Gonçalves (2015) menciona que a modernização do latifúndio se
dá agora pelo agronegócio, sem descentralizar o poder privado.
[...] Você tem o avanço avassalador da agricultura empresarial, feita com
grandes extensões de terra. De repente a gente abdicou do debate de uma
palavra forte, que é a palavra latifúndio, o fato de ter havido uma
modernização tecnológica do latifúndio, o latifúndio teria deixado de ser o
latifúndio? Mas o latifúndio na verdade, é uma enorme concentração de
terras. Sendo ou não produtivos, ou seja, sendo ou não desenvolvido do
ponto de vista tecnológico, se apropria de alguma coisa que é dada pela
natureza, e com isso, concentra poder. Então o que a gente tem nesse modelo
que chama agronegócio, na verdade, é uma modernização do latifúndio, e de
certa forma, ratifica um processo de concentração de poder.22

Porto-Gonçalves (2015) afirma que esse modelo concentrador não é novo, pelo
contrário, existe desde a colonização portuguesa: “Eu costumo dizer que esse modelo não tem
nada de novo, apesar de se apresentar como novo. Porque se você souber fazer uma leitura
histórica, do que significou o processo colonial”. O pesquisador explica que esse latifúndio
empresarial segue abarcando territórios, comercializando mercadorias.
Você vai ter que chegar à conclusão que o Brasil do século XIV, exportava
não matérias primas, mas exportávamos açúcar. E até onde eu sei, açúcar não
é matéria-prima, açúcar é um produto manufaturado. Então já no Século
XIV, nós tínhamos um processo de manufaturar a cana e exportar o açúcar
através do engenho. A Europa não tinha engenhos, a coisa mais moderna
tecnologicamente estava aqui. E não era pra servir os daqui. Porque que eu
tomo isso como referência? Isso significa dizer que você pode ser moderno
tecnologicamente, com base no latifúndio, com base na monocultura, com
base na escravidão. Que este é o nosso modelo colonial, que sempre foi
moderno tecnologicamente. Então o que é o agronegócio? É um modelo que
existe há 500 anos. É um modelo testado. Testado, porque ele consegue ser
moderno, no que a gente diz modernização conservadora. Moderno
tecnologicamente, e conservador no ponto de vista social, e no ponto de vista
político, porque ele concentra poder. Esse é o retrato do Brasil. [SIC]
(Informação verbal, Carlos Walter Porto-Gonçalves. Porto Alegre do Norte MT. 2015)

Já Oliveira (2016, p. 49) analisa esse monopólio como a subordinação extrema de
Camponeses(as) produtores(as) do campo. Tendo cada vez mais o “controle monopolístico do
território”, monopolizam a circulação de mercadorias, fazendo alianças entre grandes
proprietários de terra, com empresas multinacionais de sementes e agrotóxicos. E essas
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em Ciência e Tecnologia, do Ministério do Meio Ambiente. Em 2008, em Cuba, ganhou o Prêmio Casa de las
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alianças só foram possíveis graças aos avanços tecnológicos da informática e das
comunicações.
Segundo técnicos do Banco Mundial, está ocorrendo a morte da localização
geográfica. Esses avanços na área tecnológica viabilizaram a possibilidade
de comunicação e integração entre unidades industriais em diferentes partes
do mundo. O processo resultou em abertura de filiais, aquisições, fusões,
associações etc., criando assim as empresas mundiais. (OLIVEIRA, 2016, p.
21)

Oliveira (2016, p. 28) destaca que, no processo de mundialização do capital, a
agricultura, que antes era baseada (até os anos de 1960) na produção de alimentos pelos
Camponeses, em base familiar, hoje, enraíza-se sob o capitalismo monopolista, passando a
estruturar-se sobre três pilares fundamentais:

A produção de commodities, as bolsas de mercadorias e de futuro e os
monopólios mundiais. O primeiro visou transformar toda produção
agropecuária, silvicultura e extrativista em produção de mercadorias para o
mercado mundial. Portanto, a produção de alimentos deixou de ser estratégia
nacional, e passou a ser mercadoria a ser adquirida no mercado mundial,
onde quer que ela seja produzida. As principais commodities são: milho,
trigo, arroz, soja, algodão, cacau, café, açúcar, suco de laranja, farelo e óleo
de soja entre outras. No Brasil, acrescenta-se, também, o etanol e o boi
gordo. Segundo, as bolsas de mercadorias e futuro tornaram-se o centro
regulador dos preços mundiais de commodities. [...] Terceiro, a Constituição
dos monopólios mundiais permitiu o controle monopolista da produção das
commodities do setor. Estas empresas mundiais têm nas multinacionais suas
bases constituintes. Elas formaram-se pelo processo mundial de
investimentos diretos de capitais através de filiais, fusões, associações,
franquias, etc. (OLIVEIRA, 2016, p. 29)

Esse plano de controle monopolista de produção de commodities desconstrói uma
soberania milenar de produção de alimentos no campo, pois o agronegócio do capital
industrializado não produz alimento. Em termos de segurança alimentar, ele monopoliza
principalmente a semente, que é o eixo principal de produção de alimentos hoje, no Brasil. O
pequeno produtor Camponês, segundo a Companhia Nacional de Abastecimento – CONAB
(2016), é o que produz cerca de 75% do alimento que chega aos lares dos brasileiros, apesar
de utilizar um percentual bem menor de terra ao do agronegócio, cerca de 80 milhões de
hectares, contra 253, 6 milhões do agronegócio.
A imposição feita pela agricultura comercial, que cresce à custa das florestas e dos
recursos naturais, sofre impactos alarmantes. De acordo com o relatório O estado das
florestas do mundo, elaborado pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a
Agricultura – FAO (2016), o agronegócio gerou 70% do desmatamento no Brasil, entre 2000
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e 2010. Ele consome, segundo a Agência Nacional de Águas – ANA (2016), 72% de água
doce no Brasil, com uma produção voltada para a exportação de soja e de carnes bovina e
suína. Isto representa, na realidade, que além dos impactos socioeconômicos da produção das
commodities aqui no Brasil este mesmo volume de água é exportado.
A distribuição desigual da terra, em nosso país, também eleva a expropriação do
agronegócio em relação aos Camponeses, ou seja, há um enorme número de pequenos
proprietários de um lado e, de outro, um número menor de donos de grandes propriedades
rurais. Segundo o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA (2015), 40%
das áreas estão concentradas em apenas 1.4% dos imóveis rurais brasileiros. Isso significa que
o enriquecimento dos grandes grupos econômicos do agronegócio, hoje. é fortemente
dependente de um sistema de produção agrícola que, de acordo com Cléber Adriano Folgado
(2016), destrói o meio ambiente e toda a sua biodiversidade, consome a maior quantidade de
agrotóxicos do mundo, expulsa as populações originárias e tradicionais do campo, recebe os
maiores investimentos públicos do país e, além de tudo isto, produz os maiores índices de
desigualdades sociais.
Folgado (2016) explana que essa realidade é validada pela propaganda, difundida pelo
sistema capitalista, sobre a suposta necessidade da “modernização da agricultura” no Brasil.

A revolução verde quando surge, trouxe dois argumentos bastante
interessantes na época e que hoje se mantém. O primeiro é que iria acabar
com a fome do mundo, ou seja, a população crescia numa velocidade
assustadora, e precisava aumentar a capacidade de produção. E supostamente
com grande quantidade de veneno e maquinário pesado, grandes lavouras em
grandes propriedades, o latifúndio. Com base nesse argumento, se dizia que,
ao se produzir mais, vamos acabar com a fome no mundo. O segundo é que,
iriamos diminuir a penosidade do trabalho, ou seja, o trabalho no campo era
um trabalho difícil, e se tornaria mais fácil com o uso desses maquinários, no
pacote da revolução verde. Essas duas mentiras, elas continuam sendo ditas
na atualidade. Na verdade o agronegócio é a continuidade da revolução
verde de forma melhorada, do ponto de vista tecnológico. Isso é uma
falsidade muito grande, por quê? Nós temos no mundo hoje, para a cada sete
pessoas no mundo, uma que passa fome, ou seja, não se acabou com a fome
no mundo. E isso é muito fácil de perceber porque o agronegócio não produz
alimento, ele produz commodities, para que possa ser negociado nos grandes
mercados, nas grandes bolsas de valores, e que vão se tornar ração animal. O
próprio censo agropecuário brasileiro reconhece que, mais de 70% do que se
consome na mesa do povo brasileiro vem do pequeno produtor, e que está
recebendo apenas 14% dos créditos, e está em 24% das terras.23
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Segundo Folgado (2016), a pequena agricultura, sob condições extremamente
desfavoráveis em relação ao agronegócio, é que tem produzido mais de 70% do alimento que
o povo consome e responde por um terço do que é exportado. O que é, justamente, “[...] o
grande lobby do agronegócio, de trazer divisas para o país, de se trazer renda”.
O que também é falso. Porque o agronegócio só se mantém porque o estado
consegue garantir financiamentos para que eles possam se manter. Inclusive
do ponto de vista econômico, o agronegócio é extremamente incapaz de se
manter, ele é um modelo autodestrutivo, e destrutivo na sua externalidade,
porque os seus problemas vão para o conjunto da sociedade, e para o meio
ambiente. [SIC] (Informação verbal, Cléber Adriano Folgado, Goiás-GO.
2016)

O modelo adotado, desde meados de 1500, para explorar o Brasil, foi o de grandes
propriedades de monoculturas, voltadas para a produção, destinadas ao mercado externo e
com a utilização da escravidão indígena e negra. Essas particularidades do processo colonial
Brasileiro determinaram os traços principais dos problemas fundiários, que culmina na
formação de grandes latifundiários ao lado de um grande contingente de trabalhadores e
trabalhadoras rurais que não tem acesso à terra. O campo conviveu e convive com extremas
desigualdades sociais, com a pobreza e a riqueza. O agronegócio moderno, “intrincado”,
como dizia Dom Tomás Balduino, contribuiu para agravar a concentração de terras, deslocou
a população do campo para as cidades, levada pela busca de emprego, ou de uma região para
outras regiões do país, em busca de terras. Quaisquer das opções dos excluídos do campo
contribuiu para agravar os problemas sociais que persistem no Brasil na atualidade.
Na genealogia histórica, as terras brasileiras foram controladas por uma elite e hoje o
são também pelas grandes empresas, que tem como objetivo principal a valorização do
mercado livre globalizado, estado de coisas que se manifesta em políticas econômicas que
facilitam a privatização, nos cortes nos investimentos sociais, na não regularização de terras
indígenas, nas leis mais favoráveis à entrada de pesticidas e biocidas no país, assim como em
um discurso que promove a competição, o individualismo, o desenvolvimento do capital e a
flagelação da grande massa despossuída de direitos. Rodrigo Amedée Péret (2016) afirma que
o roubo do capital e das corporações não é somente do território.
Eu pego não só o caso atual de poucos dias do assassinato dos Guarani Kaiowá no Mato Grosso do Sul em junho. Mas também a própria história
recente desse povo, com o suicídio dos jovens, para poder mostrar uma
coisa: o capital, as corporações, elas não te roubam só o material do
território. Elas não roubam só como na economia verde, na questão do
crédito de carbono, a dinâmica da vida, onde você coloca preço na
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fotossíntese para poder vender crédito de carbono. Mas roubam, tentam
buscar, no fundo de cada ser humano, das culturas, a “alma do povo”.
Quando um jovem não vê mais possibilidade de futuro, é porque essas
corporações, o agronegócio, eles tentam tirar o sentido da vida.24

Neste sentido, o agronegócio avança pelo desmatamento, na exploração humana e na
apropriação dos bens da natureza. E esse é um alto preço que paga o país por sua aposta na
grande propriedade rural, englobando todo um sistema de economia neoliberal, liderado pelo
capital financeiro, como uma alavanca para o desenvolvimento econômico. As ameaças à
Amazônia, ao Pantanal, ao Cerrado, dentre outros biomas brasileiros, bem como também a
seus povos, é apenas uma das faces mais conhecidas da destruição provocada, também, por
grandes projetos megaestruturais que obedecem às demandas da indústria e da agricultura
exportadora.
Nesta perspectiva, pretendemos adiante expor, nos próximos tópicos, essas estruturas,
as relações e correlações do agronegócio do capital com a grande mídia brasileira.

3.2 Das terras goianas, os coronéis da informação: a mídia e as esferas de poder
Não esquecer que aqui é a terra de Ronaldo Caiado. Dizem por algumas
pessoas, que o próprio Distrito Federal foi gestado aqui, e os coronéis
estavam acostumados, quer dizer, eu até diria o seguinte: Os coronéis aqui,
não precisavam ser violentos, eles mandavam tanto que, para você ter uma
ideia, eu mesmo quando pesquisei aqui em 1972, a minha dissertação de
mestrado sobre negro em Goiás, eu entrevistei vários negros, que moravam
em casas de famílias mais ricas e não ganhavam nada, trabalhavam em troca
de comida. Quer dizer, um sistema de escravidão disfarçado, inclusive
beijava a mão dos seus patrões, porque tinham um quartinho pra dormir. Eu
me lembro de eu conversar, e o negro dizer: não, eu trabalho aqui em troco
de bóia. “Patrão é muito bão, de vez em quando me dá botina, compra uma
roupa pra mim”. Desse jeito. O Delmiro Caiado, o Totó Caiado foi um
Coronel, quase carniceiro, tinha poderes aqui, como à gente vê pelo Brasil
afora. Como Gabriela na TV Globo. [SIC] (Informação verbal, Carlos
Rodrigues Brandão. Goiás-GO. 2015)

Pensar a comunicação dos grandes meios é pensar na estrutura que o cerca, a
conjuntura do local ou da região, a fronteira territorial e seus desdobramentos. A comunicação
no cerrado sintetiza todo um sistema de poder em duas direções: a concentração da imprensa e
a resistência frente esta imprensa, frente ao domínio que vem desde os tempos das invasões
dos Bandeirantes.
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A imprensa acompanhou, ao longo dos séculos por assim dizer, mesmo sendo proibida
no Brasil qualquer publicação antes de 1808, todo o processo de instalação e apropriação dos
grandes projetos de ocupação territorial do cerrado, criados historicamente pelas alianças de
grandes grupos familiares da elite escravocrata, do império, do Estado, de conglomerados
econômicos e, por fim, de corporações transnacionais.
Desde os tempos imperiais do Padre comunicador Antônio Luiz da Silva e Souza
(1764-1840), citado no Dossiê 200 anos da imprensa no Brasil, de Rosana Maria Ribeiro
Borges e Angelita Pereira de Lima (2008), a imprensa Goiana, em sua genealogia, expressa
ama história construída a partir dos domínios, registrados por sujeitos e ideologias ao seu
tempo. Historicamente, os meios de comunicação goianos seguem um linear bastante
concentrado hegemonicamente.
Segundo as autoras Borges e Lima (2008), muitos exemplos de impressos produzidos
em Goiás seguiam lados opostos. O primeiro exemplar goiano, o Matutina Meyapontense, de
Pirenópolis, tinha em sua base ideológica um fenômeno de resistência política e cultural de
sua época.
Dentre muitas produções, Borges e Lima (2008) expõem como exemplos desta
dualidade: o jornal Zumbi, da antiga capital de Goiás, com uma única edição, feita por
Francisco Sabino Alves, expoente e líder do movimento da Sabinada na Bahia; o Monitor
Goiano, do jornalista e político Antônio Félix de Bulhões; o O Libertador; o Tribuna Livre; o
O Goiano; a Voz de Artista; o O Democrata, fundado pelo Coronel e político Antônio Ramos
Caiado (Totó Caiado); o O Lar, de Jayme Câmara; o Folha de Goiaz, pertencente aos Diários
Associados, cadeia dirigida pelo jornalista Assis Chateaubriand; o O Jornal do Povo, sob a
direção de Alfredo Nasser e Salomão de Faria, foi, na sua existência, porta-voz da União
Democrática Nacional (UDN); o Jornal Opção; o jornal O Popular, dentre outros.
Segundo as autoras do Dossiê da Imprensa, antes da transferência da Capital do
Estado, da Cidade de Goiás para Goiânia, as oligarquias impressas já remontavam a duas
forças conservadoras nas terras usurpadas pelo Bartolomeu Bueno da Silva, o Anhanguera.
“Em meados de 1940, o Estado de Goiás já estava saindo do ostracismo político e econômico
e um processo histórico importante desencadeava-se a partir da ruptura de um grupo
hegemônico, oriundo dos Bulhões e de que derivariam duas grandes oligarquias: os Caiado e
os Ludovico” (BORGES; LIMA, 2008, p. 77-78).

A partir de então, intelectuais, políticos e até mesmo os jornais dividiram-se
em favor de uma ou de outra. Na capital, por exemplo, o jornal O
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Democrata, de Antônio Ramos Caiado, tinha como antagonista o jornal A
Voz do Povo, de Pedro Ludovico. O embate entre as duas oligarquias
culminou na transferência da capital para Goiânia. Neste processo de
mudança de poder, podemos analisar o nascedouro do quarto período da
história da imprensa goiana, tendo em vista que praticamente todos os
veículos de comunicação, as instituições e pessoas que ocupavam alguma
posição social ou se relacionavam profissionalmente com o Estado
acompanharam Pedro Ludovico. Era um homem de grandes artimanhas
políticas, como a estrada de ferro construída no sul do Estado, que, por onde
passava, movimentava as cidades, fomentava o comércio e levava o tão
sonhado “desenvolvimento” ou mesmo a mudança da capital para Goiânia.
Talvez essa tenha sido sua principal cartada diante da desarticulação que se
promoveu no caiadismo, cujo berço era a cidade de Goiás. (BORGES;
LIMA, 2008, pp.77-78)

As oligarquias familiares estiveram sempre presentes na imprensa no Estado de Goiás,
como forma expressa de manifestação política monopolista de poder, mantendo sempre as
mesmas práticas e atuações. É o caso da
[...] oligarquia Caiado. Desde que foi organizado, em Goiás, um partido de
reação oligarquia dos Caiados, aquele Estado tem sido teatro de muitas
cenas, que devem causar à gente civilizada uma dolorosa impressão. Em
desespero de causa, os Caiados cometem arbitrariedades de toda sorte.
Damos a seguir, como exemplo, algumas notícias colhidas a esmo, de fatos
ocorridos, recentemente, naquela terra, e que bem mostrara a envergadura
dos políticos que ali fizeram o seu campo de ação: “Vandalismo - na manhã
de 6 do corrente, o senador Ramos Caiado viajava em auto do Estado de sua
fazenda Lages para esta capital. Adiante de s. Exa., conduzia o seu caminhão
o Sr, Vicente Pedatella. O senador, não querendo suportar o pó e achando
que era desaforo um qualquer mortal se atrever a viajar em sua vanguarda,
mandou o “chauffeur'’ Domingos Penna “fonfonar", em sinal de parada ao
“atrevido" veículo da frente, dando diversos tiros para o intimidar ou
despertar. Mas Pedatella, ou quer fosse, surdo, ou porque se fizesse de surdo,
não ouviu. Em consequência, ao parar em Areias, onda há a célebre cancela
do governo, afim de pagar a taxa itinerária, foi alcançado e agredido
brutalmente pelo senador Caiado, que por diversas vezes, tentou bater-lhe
com o coice de uma, carabina, arma predileta e inseparável, de cujas
pancadas o agredido procurava se defender. (DIÁRIO NACIONAL,
24/08/1928, p. 5)

Segundo as autoras Borges e Lima (2008), com o golpe militar de 1964 desencadeouse outros processos históricos na imprensa goiana, tais como a opressão vinda dos militares e
de seus apoiadores a jornais e jornalistas que não apoiavam o governo. Assim, a ditadura,“[...]
como é sabido, ressuscitou antigas práticas de censura, inclusive prévia, e fomentou o
fortalecimento de alguns veículos e conglomerados de comunicação dentro da política
desenvolvimentista da difusão da comunicação no País” (BORGES; LIMA, 2008, p. 81). Esse
processo de restrição e opressão continua desafiando os meios de comunicação de Goiás.
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Anos após o final do regime militar, a imprensa goiana ainda sofre com o
medo de questionar e publicar, até mesmo pelas diversas formas e
manifestações da censura que ocorre via financiamento privado e
governamental, ou até mesmo autocensura dos empresários do ramo e dos
próprios jornalistas. Além disso, a imprensa goiana é marcada ainda pelo
encolhimento da circulação de jornais diários e pela baixa qualidade
apresentada por estes a partir do momento em que adotaram um modelo
comercial de jornalismo, pouco adepto do compromisso público que a
atividade requer. (BORGES; LIMA, 2008, p. 85)

Com o processo de desenvolvimento da região Centro-Oeste, impulsionado pelas
políticas e incentivos a partir do Governo Vargas, a política de produção na imprensa também
muda. Neste sentido, de acordo com Nilton José dos Reis Rocha25, foi a partir dos anos de
1970, através do II Plano Nacional de Desenvolvimento – PND do Governo Civil-Militar, em
especial o Programa de Desenvolvimento dos Cerrados – POLOCENTRO, que a estrutura da
região foi alterada.
A inauguração de Goiânia como nova capital de Goiás, em 1937, representou, entre
outras coisas, um grande estímulo à migração para a região. Com fortes anúncios de “terra
prometida”, como por exemplo, os que se veem nas fotos 02 e 03, em que se enfatiza na
manchete a volta do bandeirante e do progresso. Assim, de fato, milhares de pessoas oriundas
de diversas regiões do país vieram para o Centro-Oeste. Entretanto, a economia voltada para o
capital financeiro, para a expansão da fronteira agrícola com a monocultura extensiva, para a
concentração fundiária, o êxodo rural e os conflitos pela terra, afinavam o tom do allure do
progresso que viria para o Cerrado brasileiro.

25

Nilton José dos Reis Rocha. Jornalista, Professor de Comunicação da Universidade Federal de Goiás – UFG.
Em entrevista a autora, em 22 de junho de 2016. Goiânia – GO.
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Foto 02: Goiás: A volta dos Bandeirantes. Revista Rodovia. 1973.

Fonte: Acervo Revista Rodovia Brasil/DNER.

112
Foto 03: Goiás: A conquista do coração do Brasil. Revista Rodovia. 1973.

Fonte: Acervo Revista Rodovia Brasil/DNER.

Em retrospectiva, a imprensa goiana, juntamente aos novos projetos de colonização no
Cerrado, marcaram a unidade dessas duas frentes de manutenção do capital hegemônico. Elas
apresentam linhas convergentes na história política, econômica, social e cultural. Os valores,
concepções e práticas partidárias eram retratadas nos jornais, bem como as relações de grupos
em torno do jornal. As formações discursivas apresentavam uma linguagem que entoava o
tom do debate concentrado e monopolizado, traduzindo e constituindo-se a cultura política do
estado de Goiás do século XX, um palco de disputa pelo poder. Nilton José dos Reis Rocha
(2016) narra a retórica da imprensa nesses anos.
A grande mídia, lógico ela era sustentada por esse capital, urbano. Então,
você tinha esse capital urbano! Os conflitos se dão, por essa lógica, e o
Irapuan (Irapuan Costa Júnior – Governador de Goiás – 1975/1979) era
vinculado às empreiteiras, às construtoras. Quando vem o governo Ary
Valadão (Ary Ribeiro Valadão – Governador de Goiás – 1970/1983), na
sequência que havia uma disputa interna, enquanto o Irapuan representava e
estava ligado ao capital da especulação, do capital urbano, o Ary Valadão era
ligado ao capital rural. Então, você vai ver bem um confronto interno. Isso
vai refletir nas políticas, e na mídia. Foi o período em que Goiânia teve mais
diário. Você tinha o Diário da manhã, você tinha a Folha de Goiás, tinha O
Popular, o Opção Diário. Então, era muito claro, que: o Opção estava ligado
ao grupo Irapuan, e continua ligado até hoje! Hoje você pode ver que o
Irapuan escreve uma coluna até hoje! Foi quando surgiu o Diário da Manhã,
muito vinculado ao Governo do Estado do Ary Valadão, e que trouxe uma
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grande equipe. Primeiro foi o Carlos Alberto, depois o Washington Novaes.
O Opção surge antes, mas defendendo o ponto de vista do capital urbano.
[SIC] (Informação verbal, Nilton José dos Reis Rocha. Goiânia-GO. 2016)

De acordo com Rocha (2016), essa disputa entre os meios de comunicação fez nascer
mais meios jornalísticos na época e, consequentemente, deu uma abertura para os movimentos
sociais. Segundo o autor, o jornal Opção fazia enfrentamentos e atacava o Governo Ary
Valadão, e embora não se quisesse um jornal sem sentido, suas pautas eram destinadas a
criminalizar as ações do Estado. Já o Diário da Manhã, afirma o entrevistado, apoiava 100%
o Governo mas cobria todos os fatos, independentemente dos fatos. “Chegou a tal ponto que o
Ary Valadão teria dito numa reunião que ele não censurava jornais, não podia era falar mal
dele nem da Dona Maria Valadão, nem do Ibsen que era o secretário da fazenda que pagava os
jornais” (ROCHA, 2016).
Então, o Ary Valadão foi muito generoso, despejou rios de dinheiros. [...]
Então, você tinha até o Top News, que era um jornal de distribuição gratuita,
onde até trabalhei um período lá. E nós fizemos uma notinha assim que o
patrão quase demitiu a gente. Fazíamos uma crítica à mídia já nessa época.
Então, era uma turma muito debochada e que um dia fez uma notinha assim,
dizendo: Por qual a razão do governo estadual botar muito dinheiro nos
jornais? [SIC] (Informação verbal, Nilton José dos Reis Rocha. Goiânia-GO.
2016)

A batalha pela informação recai nas entrelinhas das pautas dominadas pelos interesses
particulares. No campo da comunicação social, o histórico monopólio brasileiro, com sua
clara função ideológica dos interesses do capital, deixa de lado os princípios da informação
ética e verdadeira, são passos impossíveis. A imprensa de Goiás sustentou os interesses
políticos e econômicos dos grandes empreendimentos socioeconômicos ao logo de sua
existência, o que permanece nos dias atuais. As frentes perdidas da politização e da
informação se esquivam diante dos oligopólios antidemocráticos e tendenciosos.
Segundo Rocha (2016), a imprensa no Estado de Goiás era cooptada e, muitas vezes,
andava junta nas propostas governamentais.
Algumas coisas você estabelece um vínculo. Isso vai refluir muito com o
Governo Iris (Iris Rezende Machado – 1983/1986 – 1991/1994). O Iris não
só fechou os jornais, como também, perseguia colocando os fiscais na
contabilidade. Então foi muito duro. Mas a secretária de comunicação
aplicou mais ou menos um projeto que o Valadão tentou colocar, que o
Maluf colocou lá em São Paulo. Tentasse dar verbas, para seduzir. Você dá
final de semana em Caldas Novas, pago tudo com o dinheiro do Governo do
Estado. Então, você tem uma cumplicidade aí extremamente curiosa! E, o
jornal que não cedia você estrangulava! E chegou ao ponto de estrangular.
Por exemplo, o Diário da Manhã teve que fechar, ficou um período fora do
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ar. Enquanto não fez concessões não abriu. No Governo do Iris em que isso
era uma política, nós tínhamos uma cooperativa. Tínhamos um professor que
era presidente da cooperativa e era o correspondente do JB. Aí, ele num
debate, o secretário de comunicação do Governo prometeu publicamente
apoiar o projeto da cooperativa, porque garantia emprego e tudo isso.
Quando o professor foi a CECOM negociar, o secretário foi claro: Lógico
vamos ajudar a cooperativa, mas, o seu trabalho no JB tem que estar
vinculado a essa ajuda. Quer dizer que a partir de hoje você só vai escrever
no JB, o que interessa ao governo! Enquanto o Valadão fazia uma repressão
do campo, o Iris aumentava uma repressão na cidade. [SIC] (Informação
verbal, Nilton José dos Reis Rocha. Goiânia – GO. 2016)

No entanto, afirma Rocha (2016), nem todos os jornalistas compactuavam com a
repressão, muitos perderam o emprego, foram perseguidos, levaram tiros. “O jornal é um
campo também de luta de classes! Que às vezes nós jornalistas não percebemos muito
claramente em determinados momentos, sobretudo, de bonança salarial”.
Na medida em que a mídia empresarial, como esses jornais da capital de Goiás, que
lutam por hegemonia, disputando a cena política, construindo seus discursos autorais nas
relações de poder, dissolve a conjuntura, todas as “verdades” são por ela construídas. Na
afirmação de Rocha (2016): “[...] os meios sempre venderam essa cidade, esse modelo como a
cidade dos sonhos. O Polo-Centro, como a saída da salvação para nossa economia,
preparando principalmente o campo para a chegada do agronegócio”.
Na verdade, existia o Polo-Centro, e o Governo faz seus lobbies, faz sua
teia! As verbas para a revista Ruralidade era assim: havia uma empresa
chamada Sotave, e acho que ela existe ainda, ela é de um pessoal da Paraíba
muito ligada ao Jaime Câmara. Eu sei que o Jaime Câmara passava as férias
na Paraíba, nos espaços do pessoal da Sotave. Então, a Sotave vendia
insumos e financiou essa revista Ruralidade. Não era uma revista truculenta,
era um jornalismo bem feito, bem sutil, mais que defendia bem essas causas.
Porque a Sotave tinha inclusive um porto pra receber insumos externos na
Paraíba! Então, era gente muito ligada à estrutura de poder, inclusive, fala-se
que o coronel Herbert Moraes, que foi secretário de segurança pública, que é
um goiano, que fez grande carreira no exército. Que, quando secretário de
segurança pública, reprimiu muitos posseiros urbanos! O coronel Herbert
também passava as férias com a família Sotave lá no na Paraíba. Então, você
tinha uma certa cumplicidade no poder de Estado, da segurança repressiva,
dos meio de comunicação. Quer dizer, o próprio Jaime Câmara cumpriu um
papel muito bem feito. A Ruralidade era uma revista muito bem editada,
muito bonita, colorida, e naquela época era caríssimo. Mas você vê que aí as
pessoas que estavam cuidando da repressão sobre os movimentos urbanos e
rurais. Os interesses específicos do negócio no campo, da importação de
insumos. Essas coisas que a Sotave fazia muito bem e os meios de
comunicação ajudavam essa proximidade entre os Câmara e a família
Sotave. [SIC] (Informação verbal, Nilton José dos Reis Rocha. Goiânia -GO.
2016)
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Toda a leitura dos grandes meios de comunicação, segundo o professor, foi a de
defender o agronegócio e criminalizar os movimentos sociais do campo no Cerrado, “[...]
tanto que o Bispo Dom Tomás Balduino, denunciou o ex-Governador do Estado, o Irapuan,
por tortura a trabalhadores do campo, inclusive crianças no interior de Goiás”. (ROCHA,
2016).
Qual foi a tarefa que esses meios assumiram para colaborar com essa
destruição? E fizeram com muita competência. Primeiro divulgando as
maravilhas do Polo-Centro, depois divulgando as maravilhas do
agronegócio, escondendo informação, mentindo muito. Tanto é que, os
ecologistas, os ambientalistas, eram acusados durante a ditadura de
barbudinhos, de esquerdistas. Os meios de comunicação ajudaram a vender
uma grande mentira. E os meios de comunicação não estão separados do
capital, e nós precisamos dizer que os meios convencionais, os grandes
meios, eles são ponta de lança do capital. Eles existem, eles continuam, eles
enriquecem, desde que, eles cumpram esse papel de defender
exclusivamente os interesses do capital. O Sílvio Marcondes fala bem isso:
para parecer que ele é democrático ele fala em crise, ele faz uma denúncia de
vez em quando, mais no fundo, ele cumpre esse papel, de defender os
interesses do capital. Então era fundamental defender a incorporação do
Cerrado como frente agrícola, não importava que preço. Era fundamental o
Cerrado oferecer produtos para abastecer as metrópoles, e não importava o
custo disso, humano, ecológico, político, cultural. Aí você constrói um
discurso tentando passar por cima dos povos originais. Destruir esses
conhecimentos que são fundamentais. A que preço tudo isso? [SIC]
(Informação verbal, Nilton José dos Reis Rocha. Goiás-GO. 2016)

A imposição de informações pelos meios de comunicação se acentua nos jornais da
grande imprensa Goiana, contribuindo, aqui no Cerrado, para o processo de aperfeiçoamento
do capitalismo industrial, tecnológico, expansivo e excludente. Atua, ainda, na repressão e na
criminalização dos povos sem-terra, transformando-as em uma postura “natural” dentro da
perspectiva conservadora da elite.
O jornalista Washington Novaes (2016) evidencia essa postura da imprensa Goiana
atualmente.
Mas então eu começo por aí, tentando ser autônomo, para exatamente
preservar a independência, e tratar dos temas. O que também não é fácil, eu
já sai de 10, 20 lugares por conta disso. Recentemente agora o Popular
cortou meus artigos, não quer mais. E, eu sei que a resistência lá era grande
por causa exatamente desse setor, a agricultura e da agropecuária.26

26

Washington Novaes. Jornalista, colunista e pesquisador ambiental, em entrevista a autora, no dia 20 de julho
em Goiânia – GO. 2016.
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A imprensa, quando dá visibilidade ao poder, acreditando nesse poder, em verdade
absoluta deixa de cumprir seu papel, tangido e moldado para garantir os direitos dos cidadãos
através das informações. É mais grave ainda quando pensamos que toda essa conjuntura,
creditada ao capital, é permanente. São tão escusas quanto inerentes nos valores humanos
esperados.
Voltando à história da imprensa no Estado de Goiás, vê-se que, ao longo das décadas,
ela tenta reproduzir o mundo dos valores de uma única classe, a classe dos domínios e dos
influenciáveis. Os truques que se seguem, para garantir esse molde cristalizado dos antigos
Coronéis da antiga Vila Boa de Goiás, demonstram quem impera midiaticamente nesse
território, até os dias atuais.
Sodré (2014, p. 123) diz que “[...] uma vez mais, torna-se aqui pertinente à associação
do mundo, portanto, ao mundo em que a prevalência dos ativos intangíveis transforma a
comunicação nessa mesma mercadoria volátil”. Desta maneira, o consumismo se torna
fundamental à manutenção do sistema econômico vigente, pois ele articula as esferas da
cultura e da informação e eleva a comunicação a um posto central no modelo neoliberal.
Neste esteio, a articulação entre os meios de comunicação e a questão agrária é
utilizada como a base conceitual sobre a qual se assentam as discussões aqui empreendidas.
Acreditamos, neste sentido, que tais debates não ocorrem de forma paralela, mas, ao
contrário, são partes de um mesmo processo contínuo. É nessa perspectiva que está inserida a
nossa reflexão, ou seja, procuramos entender como os processos de comunicação influenciam
na luta pela terra em Goiás.
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CAPÍTULO 4
METODOLOGIA, ANÁLISES, FUNDAMENTOS E REFLEXÕES DA
PESQUISA

4.1 A metodologia e o processo de investigação
Toda investigação está condicionada, obviamente, por características metodológicas
específicas, por opções deliberadas e por circunstâncias inerentes a um projeto institucional
mais amplo, que se esboça e funciona no quadro de algumas dificuldades e limitações.
Nossa perspectiva teórico-metodológica adotada não decorre de uma divisão radical
entre uma metodologia a ser utilizada e uma teoria a ser aplicada. Nos fundamentos do
método de Observação Participante e da Análise de Conteúdo (AC), buscamos o que ambos
têm em comum, e temos a percepção de que realizar um esforço de teorização é muito mais
necessário do que aderir a uma teoria, sobretudo, é prioritário encontrar conceitos que tragam
luz e ajudem a construir e reconstruir o objeto. As ações metodológicas, que vão nos ajudar a
construir respostas às reflexões, serão expostas mais adiante neste texto.
Na metodologia de uma pesquisa, via de regra, são apresentados os procedimentos
pelos quais a investigação do problema proposto é viabilizada, a fim de que os objetivos
reflitam seu pressuposto exposto. As narrativas e as estratégias metodológicas inconsistentes
podem comprometer o que deve haver no trabalho científico.
Deve-se interpretar e sintetizar informações, determinar tendências no processo,
buscar as respostas nas entrelinhas e nas interlocuções, avançando com cuidado nas variáveis
e nos riscos, em decorrência de um planejamento estrutural bem definido e organizado por
uma amostra determinante, para que a resposta da pergunta pesquisada seja respondida e
analisada.
A construção do caminho metodológico deve possibilitar o alcance dos objetivos
inicialmente estabelecidos. A metodologia deve ser redigida através de uma linguagem clara e
ser explicitada em todos os seus procedimentos, que se supõem necessários para a execução
da pesquisa, entre os quais, os instrumentos, a explicação da opção pela metodologia, pela
linha de pesquisa, pela seleção da amostra, pelos procedimentos para a coleta de dados, bem
como pelo plano para a análise de dados.
A pesquisa em comunicação abrange uma multiplicidade de aspectos multifacetados
que, segundo Michel Thiollent (2008), se apresentam como:
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Os meios de comunicação de massa, audiência, grupos de influência,
imprensa, jornalismo, efeitos sobre o público, recepção crítica, contexto
político, política governamental, opinião pública, cinema, artes, novas
tecnologias, práticas religiosas, práticas militantes etc. os enfoques podem
ser os maios diversos: econômicos, jurídicos, sociológico, psicológico,
semiológico, tecnológico, político etc. (THIOLLENT, 2008, p. 83).

Entre os métodos de pesquisa se subscrevem os instrumentos necessários para o
aparato da construção e da realização da resposta. Eles “são matérias-primas da pesquisa”.
Na pesquisa em comunicação, a “matéria prima”, é feita de linguagens,
palavras, imagens, a serem captadas e interpretadas de um modo que muitas
vezes não está desprovido de valores estéticos, e cuja evidenciação pode se
tornar o ponto de partida para novas experiências comunicativas e artísticas.
A dimensão estética está associada quer a arte de comunicar, quer a arte de
pesquisar, o que quer dizer que se trata da produção de um determinado
retrato do mundo que é também reflexo de uma intenção estética do seu
produtor (THIOLLENT, 2008, p. 83).

Portanto, na pesquisa em comunicação a ação metodológica é fundamentada em
teorias que ajudam nas reflexões e que constroem um problema de pesquisa, pelo que se
observa o seu objeto.
A pesquisa, na ciência tradicional eurocentrista, a que acontece na cultura ocidental,
localizada e mantida pela tríade “ciência, Estado e cristianismo”, desconsiderava e, de uma
maneira atual perpetua, ao longo de todo o projeto da modernidade, as diversas formas de
saberes que escapavam à racionalidade científica ou ao padrão moderno. Boaventura de Souza
Santos (2008), por exemplo, nos direciona para outras formas de saberes e sentidos, e, desta
maneira, nos permite outros olhares na construção e reflexão científica, principalmente na
área da comunicação.
Assim, temos uma comunicação guiada pela cumplicidade epistemológica, em que se
acentua a ideia de que não há só uma forma de conhecimento, mas várias, “e que é preciso
optar pela que favorece a criação de imagens desestabilizadoras e de atitudes de
inconformismos perante elas” (SANTOS, 2008, p. 85).
O paradigma da modernidade ocidental comporta duas formas de
conhecimento: conhecimento-regulação e conhecimento-emancipação. O
conhecimento-regulação consiste numa trajetória entre um ponto de
ignorância, designado por caos, e um ponto de conhecimento, designado por
ordem. O conhecimento-emancipação consiste em entre um ponto de
ignorância, chamado colonialismo, e um ponto de conhecimento, chamado
solidariedade. Apesar dessas duas formas de conhecimento estarem
igualmente inscritas no paradigma da modernidade a verdade é que no
último século o conhecimento-regulação ganhou total primazia sobre o
conhecimento-emancipação. Com isto, a ordem passou a ser a forma
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hegemônica de conhecimento (de que o cânone é exemplo) e o caos, a forma
hegemônica de ignorância. Esta hegemonia do conhecimento-regulação
permitiu a este recodificar nos seus próprios termos o conhecimentoemancipação. Assim, o que era saber nesta última forma de conhecimento
transformou-se em ignorância (a solidariedade foi recodificada como caos) e
o que era ignorância transformou-se em saber (o colonialismo foi
recodificado como ordem) (SANTOS, 2008, p. 51).

Do ponto de vista de Santos (2008, p. 86), em sistemas colonizados “a comunicação e
a cumplicidade permitidas pela globalização hegemônica, assentam numa troca desigual que
canibaliza as diferenças em vez de permitir o diálogo entre elas. Estão armadilhadas por
silêncios, manipulações e exclusões”.
Vivemos num tempo sem fulgurações, um tempo de repetição. O grão de
verdade da teoria do fim da história está em que ela é o máximo de
consciência possível de uma burguesia internacional que vê finalmente o
tempo transformado na repetição automática e infinita do seu domínio. O
longo prazo colapsa assim no curto prazo e este, que foi sempre a moldura
temporal do capitalismo, permite finalmente a burguesia, a teoria do fim da
história. O total descrédito dessa teoria não interfere em nada com o sucesso
dela enquanto ideologia espontânea dos vencedores. O outro lado do fim da
história é o slogan da celebração do presente tão cara as versões
capitulacionistas do pensamento pós-moderno (SANTOS, 2008, p. 51).

Do mesmo modo, Paulo Freire (1982), do ponto de vista das profundas desigualdades
sociais e de pensamentos permeados de colonização, indica para a pesquisa o diálogo como
prática da liberdade, a partir dos sujeitos, da dialogicidade e da prática cotidiana. É nessa
corrente teórica que a aproximação da educação com a dimensão da ação com a reflexão se
concretizam.
Ao fazê-lo, o que antes talvez não se apresentasse a nós como teoria de nossa
ação, se nos revela como tal. E, se a teoria e a prática são algo
indiscotomizável, a reflexão sobre a ação ressalta a teoria, sem a qual a ação
(ou a prática) não é verdadeira. A prática por sua vez ganha uma significação
nova ao ser iluminada por uma teoria da qual o sujeito que atua se apropria
lucidamente (FREIRE, 1982, pp. 40-41).

A dialogicidade representa um caráter fundamental em nossa pesquisa, feita com o
povo que busca seu território (ou mesmo a tentativa dele) do mesmo modo que é
fundamentada na não invasão do outro. A ação antialógica é caracterizada especificamente
pela invasão cultural.
Toda invasão sugere, obviamente, um sujeito que invade. Seu espaço
histórico-cultural, que lhe dá sua visão de mundo, é o espaço de onde ele
parte para penetrar outro espaço histórico-cultural, superpondo aos
indivíduos deste seu sistema de valores. O invasor reduz os homens do

120
espaço invadido a meros objetos de sua ação. [...] Na verdade, manipulação e
conquista, expressões da invasão cultural e, ao mesmo tempo, instrumentos
para mantê-la, não são caminhos de libertação. São caminhos de
“domesticação”. (FREIRE, 1982, pp. 41-43)

A dialogicidade perpetua um caminho de diálogo constante com o outro, a cultura se
torna compartilhada, seus aspectos se tornam iguais, suas características se somam nas
reflexões e no ato de dialogar.
E ser dialógico, para o humanismo verdadeiro, não é dizer-se
descomprometidamente dialógico; é vivenciar o diálogo. Ser dialógico é não
invadir, é não manipular, é não sloganizar. Ser dialógico é empenhar-se na
transformação constante da realidade. Esta é a razão pela qual, sendo o
diálogo o conteúdo da forma de ser própria à existência humana, está
excluído de toda relação na qual alguns homens sejam transformados em
“seres para outro” por homens que são falsos “seres para si”. É que o diálogo
não pode travar-se numa relação antagônica (FREIRE, 1982, p. 43).

Desta maneira, acreditamos que o diálogo é contra-hegemônico e anticapitalista. Freire
(1982) explana que o conhecimento só é válido se for compartilhado e a palavra usada e
tomada representa um ato político. As palavras não podem ser somente faladas, elas precisam
ser faladas com reflexão, e todo esse processo de comunicação é simbólico. O educador
destaca a necessidade da aproximação no ato de “dialogar” com o outro a partir dos
Camponeses(as):

[...] há, inclusive, aqueles que, movidos pela urgência do tempo, dizem
claramente que “é preciso que se façam ‘depósitos’ dos conhecimentos
técnicos nos Camponeses, já que assim, mais rapidamente, serão capazes de
substituir seus comportamentos empíricos pelas técnicas apropriadas.
(FREIRE, 1982, p. 45)

Sobre o conhecimento na dialogicidade, há um ponto vital: “Como dialogar em torno
de assuntos técnicos? Como dialogar com os Camponeses sobre uma técnica que não
conhecem?” (FREIRE, 1982, p. 45).Paulo Freire nos liberta das amarras:
Parece-nos que tais afirmações expressam ainda uma inegável descrença
pelo homem simples. Uma subestimação do seu poder de refletir, de sua
capacidade de assumir o papel verdadeiro de quem procura conhecer: o de
sujeito desta procura. Daí a preferência por transformá-lo em objeto do
“conhecimento” que se lhe impõe. Daí este afã de fazê-lo dócil e paciente
receptor de “comunicados”, que se lhe introjetam, quando o ato de conhecer,
de aprender, exige do homem uma postura impaciente, inquieta, indócil.
Uma busca que, por ser simplesmente se comporta como depósito do saber.
Esta descrença do homem simples revela, por sua vez, um outro equívoco: a
absolutização de sua ignorância. Para que os homens simples sejam tidos
como absolutamente ignorantes, é necessário que haja quem os considere
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assim. Estes, como sujeitos desta definição, necessariamente a si mesmos se
classificam como aqueles que sabem. Absolutizando a ignorância dos outros,
na melhor das hipóteses relativam a sua própria ignorância (FREIRE, 1982,
pp. 41-43)

Essa dialogicidade perpassa as relações entre as pessoas, entre pesquisador(a) e
pesquisado(a), e se estende para as trocas de saberes e de diálogos. Ela caminha para uma
comunicação dialogista e agregadora. E não para uma educação bancária em que não há
diálogo, ou seja, para um “pensamento colonizado”. Ao contrário, precisa-se, conforme diz
Porto-Gonçalves (2015), “descolonizar o pensamento”.
Rita Laura Segato (2007, p. 07) coloca que esses sujeitos(as) invisibilizados(as), tem a
visibilidade e não o reconhecimento. Estes grupos de minorias contra-hegemônicas estão
visíveis e não são reconhecidos, pois com seus direitos reivindicados se tornam visíveis,
porém sem direitos. O visível vem primeiro e só depois vem o reconhecimento.
Neste contexto teórico, acreditamos que o nosso embasamento assume uma linha de
trabalho com observação e interpretação de nossa questão problema, com uma relevância
científica e uma partilha do conhecimento com os próprios sujeitos. A parte metodológica
desta dissertação está estruturada em metodologia, análises, fundamentos e reflexões da
pesquisa, dividida em: A metodologia e o processo de investigação da pesquisa; Ambiente da
pesquisa: acampamento Dom Tomás Balduino e Classificação da pesquisa: aspectos e
direcionamentos. Este último item está subdividido em: Instrumentos de coleta de dados;
Observação Participante: e(m) visões libertadoras; entrevistas em profundidade e
procedimentos para análise dos dados e Análise de Conteúdo.
Contudo, pelas inquietações expostas aqui, percebemos que nosso objeto exige de nós
um método que considere as contradições do real, a sua complexidade e suas tensões. A
escolha da dialógica, permeando nossos caminhos na generosidade, junto a Paulo Freire,
promove a aproximação dos sujeitos, ou seja, permite a construção do diálogo entre a
perspectiva histórica e as práticas discursivas, promove um elo entre a pesquisadora e os
sujeitos(as) pesquisados, a partir das trocas de saberes e principalmente da confiança, por
parte dos sujeitos(as) envolvidos nestas trocas. A seguir, apresentamos os dispositivos
metodológicos eleitos para este trabalho.
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4.2 Ambiente da pesquisa: acampamento Dom Tomás Balduino
Situado no Município de Corumbá de Goiás, no Estado de Goiás, distante 110
quilômetros da capital Goiânia, o acampamento “Dom Tomás Balduino”, segundo o
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra – MST (2016), surgiu no dia 31 de agosto de
2014 mediante a ocupação da fazenda Santa Mônica, realizada por mais de três mil famílias
do MST. Segundo o movimento, a propriedade é um aglomerado de imóveis rurais com mais
de 21 mil hectares, e está entre os mais de 90 imóveis rurais registrados no nome do senador,
ex-ministro das comunicações e atual presidente do Senado Federal, Eunício Oliveira, do
PMDB/CE. A propriedade está localizada entre os municípios de Alexânia, Abadiânia e
Corumbá (GO). Os trabalhadores rurais deram o nome ao acampamento em homenagem ao
bispo emérito de Goiás/GO, um dos fundadores da Comissão Pastoral da Terra (CPT) e do
Conselho Indigenista Missionário (CIMI), Dom Tomás Balduino. A foto a seguir (04) ilustra o
acampamento.
Foto 04: Acampamento Dom Tomás Balduino.

Fonte: MST Online. 2014 (Foto: Mídia Ninja).
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Na época da primeira ocupação ao conglomerado, ocupação que chegava a mais de
seis quilômetros de extensão de famílias em barracos de lona, o Movimento dos
Trabalhadores Rurais sem Terra – MST (2014) denunciou a relação do senador Eunício
Oliveira, então candidato ao Governo do Estado do Ceará, com a expulsão de centenas de
famílias Camponesas da região, ao longo de mais de 20 anos, com o intuito de promover a
especulação fundiária, além da presença de vastas extensões de terra improdutivas.
O caso gerou uma enorme pressão política, que promoveu inclusive decisões judiciais
do juiz local de Corumbá, o qual deferiu, por mais de uma ocasião, liminares, sem qualquer
possível mediação do conflito instaurado no local (SERAPIÃO, 2014b).
Houve ao longo das ocupações, segundo Valdir Misnerovicz27 , constantes atos de
coação das famílias, feitos por jagunços da fazenda.
Durante o período da ocupação, em pouco mais de 200 hectares, segundo Misnerovicz
(2015), os sujeitos(as) acampados(as), resgataram diversas variedades de sementes crioulas.
Resgataram também sistemas de controle biológico nas lavouras, sem o uso de agrotóxicos.
Esses produtos orgânicos, antes da retirada das famílias, já estavam sendo comercializados
nas cidades de Corumbá de Goiás, Pirenópolis e Goiânia.
Toda a produção alimentícia, resultado do trabalho dos agricultores e agricultoras
acampados, após a primeira reintegração de posse realizada em março de 2015, foi pisoteada
e destruída por mais de mil bois que foram soltos sobre as plantações, um dia após o despejo
das famílias da área. Entretanto, um dos compromissos firmados para a saída dos
trabalhadores e trabalhadoras, além da instauração do processo de assentamento das famílias
no Estado de Goiás, foi a garantia de retirada, por parte dos acampados(as), de toda a colheita
dos alimentos produzidos.
Todo o impacto sofrido pelas famílias resultou numa mobilização nacional e
internacional, em defesa da reforma agrária e da desapropriação do complexo Santa Mônica,
feita por entidades não governamentais, nacionais e internacionais.
Após seis meses de ocupação de parte das fazendas do Complexo Santa Mônica, na
manhã de quatro de março de 2015, dois mil policiais realizaram o despejo das três mil
famílias sem terra. O pedido foi expedido pelo juiz da Comarca de Corumbá, Levine Raja
Gabaglia, acusado de ser alinhado com o Senador, segundo uma matéria publica na revista
Carta Capital (SERAPIÃO, 2014a). Essa parceria estende-se desde 2006, quando
Camponeses(as) moradores(as) da região sofreram pressões, feitas pelo Senador, para que
27

Valdir Misnerovicz é Geógrafo, membro da Coordenação Nacional do Movimento dos Trabalhadores Rurais
Sem Terra – MST. Em entrevista a autora, em 26 de maio de 2015. Goiânia – GO
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vendessem suas terras, a preços incompatíveis com o mercado, e deixassem a região
(SERAPIÃO, 2014a). A matéria afirma que o Juiz era frequentador assíduo do complexo do
senador e afirma que ele já foi, diversas vezes, beneficiário no recebimento de recursos
financeiros em projetos com doação do Senador Eunício (SERAPIÃO, 2014a).
Diante dos compromissos não cumpridos pelo Governo Federal, as famílias
reocuparam a área, no dia 21 de junho de 2015. De acordo com Marcos Sassatelli (2015),
frade dominicano e professor da Universidade federal de Goiás – UFG, em matéria publicada
no jornal Diário da Manhã em Goiânia, o Governo não cumpriu com diversos acordos,
realizados durante a reintegração de posse da primeira ocupação na fazenda. Entre os
compromissos não cumpridos, destaca-se a criação de um assentamento para cerca de 1100
famílias, que deveria ter sido feito em até 60 dias depois do despejo, e a realização de um
estudo sobre a legalidade da posse do Senador Eunício Oliveira sobre os 21 mil hectares do
complexo, já que houve um grande volume de informações na região sobre a grilagem da
área.

Outro compromisso estabelecido e não respeitado, foi a garantia da colheita
de todos os alimentos cultivados. Uma semana após o despejo das famílias
da área, a produção dos agricultores acampados foi invadida pelos bois do
senador, demostrando com essa atitude sua insensibilidade e sua arrogância.
O Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) e o Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária (Incra) – em Nota conjunta, de 21 deste mês
(no mesmo dia da reocupação) – tentam justificar o injustificável, achando
que os trabalhadores e trabalhadoras são idiotas. A verdade é uma só: o
Governo Federal defende o agrohidronegócio, é na realidade contra a
agroecologia e aliado dos latifundiários (por sinal, muito bem representados
no Governo e no Congresso), sobretudo quando estes latifundiários são
(como é o caso do senador Eunício Oliveira) políticos do PMDB, partido ao
qual o Governo lambe os pés a todo momento, numa atitude covarde de
subserviência e de oportunismo político. (SASSATELLI, 2015)

Sassatelli (2015) afirma, ainda, que o Governo demostrou que, apesar da enrolação,
não tem nenhum interesse na Reforma Agrária Popular. Portanto, “[...] é justamente a falta
desse interesse que levou mais de três mil famílias a ocuparem, pela segunda vez, a fazenda
do senador”.
Seu Argemiro Rocha, um morador da cidade de Corumbá de Goiás, deixou um
depoimento, através de uma carta enviada para o Comitê de Apoio e solidariedade ao
Acampamento Dom Tomás Balduino (ROCHA, 2015), narrando o episódio. Em suas
palavras, assim ele descreveu:
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Seu Eunício, eles voltaram. O senhor vai desculpando eu atrapalhar o senhor,
que deve ter coisa mais importante pra fazer em Brasília e Fortaleza, mas é
que os sem terra entraram de novo nas terras do senhor aqui na Santa
Mônica. E desta vez, chegaram com mais gente do que antes, um mundaréu
de carro na estrada. Seu Eunício parecia uma largada de fogo se movendo
pelos morros na escuridão da noite. Diz que o povo veio mais bravo por
conta de que o senhor mandou soltar a boiada na lavoura deles, disseram que
quebra de palavra não merece confiança. E também porque não receberam
resposta do governo depois de 60 dias que prometeram. Todo mundo já sabia
que eles iam voltar né. Na cidade tava um alvoroço, os sem terra comprando
coisa pra fazer nos barracos, diz tudo feliz, prometendo que ia voltar às
feiras, que iam doar alimento sem veneno pro hospital, pra escola. E olha,
parece que tinha até um bocado bom de gente apoiando. A gente do mercado
vende mais né. (ROCHA, 2015)

Na carta, seu Argemiro Rocha (2015) continua relatando a noite da reocupação, pelas
famílias, da Fazenda Santa Mônica em Corumbá de Goiás.
Fala pro senhor, até a policia sabia já que eles vinham, diz que andavam de
um lado pro outro nas viatura, mas na hora que disparou o comboio não
fizeram nada não. Não sei, mas parece que concordaram com os sem terra,
seu Eunício, da vez do despejo, eu mesmo vi soldado contrariado de tirar o
povo daqui de dentro. É que eles tem parente aqui também. Sabe? Gente
pobre. O povo diz que gente que tem preferencia na terra, mais que gago,
ainda mais quando não é pro povo comer a carne nem beber o leite. O
problema é que a ideia vai pegando, seu Eunício, vai rolando de boca em
boca, e não tem quem não concorde. Quer dizer, eu mesmo não concordo
sabe, mas dias atrás peguei uns homem nosso discutindo isso no alojamento.
Protegemos a casa da sede, mas num teve quem quisesse dispará um tiro.
Eles era muito, com uma coragem que não sei de onde vinha, traziam na
frente um faixão enorme com a foto de Dom Tomás Balduino, aquele um
que morreu e eles deram o nome do acampamento. E tinha com eles um
monte de gente, com câmera daquelas grande, de TV, pra tudo que era lado.
Se nós fizesse algo com eles ia depois aparecer na TV de um jeito que não ia
ser bom nem pra nós, nem pro senhor. (ROCHA, 2015)

Seu Argemiro Rocha (2015) finaliza destacando a força e coragem das mulheres
acampadas e dizendo que os(as) acampados(as) de agora são os mesmos(as) posseiros(as)
expulsos(as) desta mesma área há mais de 20 anos.
Diz o povo da cidade que as universidade tudo ao redor apoia eles e a
reforma agrária. Eu mesmo seu Elnício, vi de longe, mocozado no mato, a
alegria daquele povo, mal entraram botaram um mundo véio de barraco na
beira da mata, parece que não vão querê mais sair não. Seu Elnício, tão
falando que vão plantar e colher dessa vez. As mulher sem terra são bravas,
seu Elnício. De facão na mão, mandando nos homem, nunca ví coragem
daquela, igual onça feroza protegendo as cria. Ó, o senhor vai desculpando,
mas é bom vim trata com eles logo. Nois daqui num dá conta desse tanto de
gente. A polícia, até agora nada de aparecer, querem nada de mexer com esse
povo não. São morador daqui da região né. Diz que tem até daquela gente
que nós tiramos daqui quando o senhor compro as terra com aquele dinheiro
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que o senhor ganhou. Com os meus respeito. Seu Argemiro Rocha, um
criado seu. (ROCHA, 2015)

Depois da reocupação, a Justiça ordenou a segunda reintegração de posse da Fazenda
Santa Mônica. De acordo com o MST de Goiás (2015), as famílias foram notificadas e, se não
houvesse uma saída voluntária, a polícia estava autorizada a intervir.
Depois de sucessivos mandados de reintegração de posse, de retiradas e novas
ocupações na área, em junho de 2015, a situação é a seguinte: das três mil famílias retiradas
da fazenda do Senador Eunício de Oliveira, 500 famílias encontram-se pré-assentadas no
município de Formosa, no Estado de Goiás, e outras 300 famílias encontram-se acampadas,
em uma área de mil metros quadrados, em um outro assentamento de famílias do próprio
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra - MST, localizado a um quilômetro da cidade
de Corumbá de Goiás - GO, esperando, há mais de dois anos, em barracos de lona, a liberação
de mais áreas acordadas junto ao Instituto de Colonização e Reforma Agrária – INCRA e ao
Governo Federal.

4.3 Classificação da pesquisa: aspectos e direcionamentos
Em termos de abordagem, a pesquisa enquadra-se na categoria qualitativa e, dentro de
suas classificações, define-se como análise dissertativa que, segundo Minayo (1994), esboça a
realidade não quantificada.
A pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares. Ela se
preocupa [...] com um nível de realidade que não pode ser quantificado. Ou
seja, ela trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações,
crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo
das relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à
operacionalização de variáveis (MINAYO, 1994, p. 21-22).

Pela pesquisa qualitativa, buscamos entender os atores sociais do campo,
culturalmente vivenciados na sociedade e no seu passado.
O antropólogo Clifford Geertz (1989) busca mostrar, com seu conceito de descrição
densa, que a Cultura é formada por teias de significados feitos por homens e mulheres.
Significados estes que os homens e mulheres dão às suas ações e a si mesmos. Assim, para
conhecer a cultura, mais que registrar ou descrever os fatos deve-se analisar, interpretar e
buscar os significados contidos nos atos, ritos, performances humanas.
O conceito de cultura que eu defendo [...] é essencialmente semiótico.
Acreditando, como Max Weber, que o homem é um animal amarrado a teia
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de significados que ele mesmo teceu, assumo a cultura como sendo essas
teias e a sua análise; portanto, não como uma ciência experimental em busca
de leis, mas como uma ciência interpretativa à procura do significado
(GEERTZ, 1989, p. 15).

A cultura brasileira decorre de muitos significados. Essa cultura, vista hoje, seguiu um
perfil de massacre, em que suas “beiras significativas mínimas” ficaram e se sobressaem, por
conta de luta e resistência. Darci Ribeiro (1995, p. 178) nos diz o quanto o processo seguiu
segregando o passado e as gentes: “Essa classe dominante empresarial-burocráticoeclesiástica, embora exercendo-se como agente de sua própria prosperidade, atuou também,
subsidiariamente, como reitora do processo de formação do povo brasileiro”.
Somos tal qual somos, pela fôrma que ela imprimiu em nós, ao nos
configurar, seguindo correspondia a sua cultura e a seus interesses. Inclusive
reduzindo o que seria o povo brasileiro como entidade cívica e política a
uma oferta de mão-de-obra servil. Foi sempre nada menos que prodigiosa a
capacidade dessa classe dominante para recrutar, desfazer e reformar gentes,
aos milhões. Isso foi feito no curso de um empreendimento econômico
secular, o mais próspero de seu tempo, em que o objetivo jamais foi criar um
povo autônimo, mas cujo resultado principal foi fazer surgir como entidade
étnica e configuração cultural um povo novo, destribalizando índios,
desafricanizando negros, deseuropeizando brancos (RIBEIRO, 1995, pp.
178-179).

Desta maneira, e principalmente do campo, a exemplo do que ocorre no Acampamento
Dom Tomás Balduino, de enorme miscigenação histórica, configura-se uma necessidade de
achar-se e identificar-se, de ganhar a liberdade, uma liberdade comunicacional e de valores:
“[...] somos um povo em ser, impedido de sê-lo. Um povo mestiço na carne e no espírito, [...].
nela fomos feitos e ainda continuamos nos fazendo” (RIBEIRO, 1995, p. 453).
De acordo com os nossos objetivos de pesquisa, optamos, como procedimentos
metodológicos, pelas reflexões e análises Freireanas, a partir de duas frentes principais: a
primeira é um levantamento teórico e bibliográfico (uma pesquisa bibliográfica em fontes
secundárias); a segunda é uma pesquisa de campo.
A pesquisa bibliográfica abrangeu a leitura, a análise e a interpretação de livros,
periódicos, artigos, revistas etc. Todo material foi submetido a uma triagem, a partir da qual
foi possível estabelecer um plano de leitura atenta e sistemática, que se faz acompanhar de
anotações e fichamentos que puderam servir também à fundamentação teórica da pesquisa.
Para além disto, ela deu suporte a todas as fases da nossa pesquisa, uma vez que auxiliou na
definição do problema, na determinação dos objetivos, na construção de hipóteses, na
fundamentação e justificativa da escolha do tema, na elaboração do relatório final.
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Na primeira frente, o levantamento bibliográfico é base do referencial teórico de
qualquer pesquisa, significa pesquisar e selecionar textos compatíveis com o tema, que irão
apoiar as afirmações e explanações a serem desenvolvidas. Baseadas em livros e periódicos
científicos, deve-se compreender a narrativa teórica desenvolvida em diversos campos do
conhecimento. “Colocar o pesquisador em contato direto com tudo o que foi escrito, dito ou
filmado sobre determinado assunto, é a finalidade de um acervo editado” (MARCONI;
LAKATOS, 1999). Um levantamento bibliográfico é uma prática fundamental para a
construção de conceitos e um alicerce ao conhecimento necessário para a produção de novas
teorias.
Na segunda frente, a pesquisa de campo consiste na observação de fatos e fenômenos
exatamente como ocorrem no real, na coleta de dados referentes aos mesmos e, finalmente, na
análise e interpretação desses dados, com base numa fundamentação teórica, objetivando
compreender e refletir o problema pesquisado. De acordo com Minayo (1994, p. 53), a
pesquisa de campo é “o recorte que o pesquisador faz em termos de espaço, representando
uma realidade empírica a ser estudada a partir das concepções teóricas que fundamentam o
objeto da investigação”. Estudando indivíduos, grupos, comunidades, instituições, etnias, com
o objetivo de compreender os mais diferentes aspectos de uma determinada realidade, ou seja,
pesquisar em campo é buscar respostas a partir de perguntas específicas.

4.3.1 Pesquisa Bibliográfica

Nossa pesquisa contou com a necessidade de uma profunda revisão bibliográfica, que
ofereceu o contexto histórico, político e social em que se situam as discussões aqui expostas.
Assim, na busca pela compreensão da realidade que envolve a comunicação e a luta pela terra,
fez-se necessário, em primeira instância, um rigoroso exame da literatura pertinente ao tema
em questão, especialmente no que tange à comunicação e a grande mídia, a cidadania, a
questão agrária, a internet, às relações das grandes transnacionais das redes de comunicação
com as de agrotóxicos e sementes, ao Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra – MST
e à relação com a mídia hegemônica e a reforma agrária.
Destaca-se, neste trabalho, após a construção do referencial teórico fundamental para a
análise do tema a ser trabalhado, a utilização dos dados disponibilizados nos seguintes órgãos:
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, Organização das Nações Unidas ONU, Comitê Gestor da Internet no Brasil - CGI.br, Centro Regional de Estudos do
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Desenvolvimento da Sociedade da Informação - Cetic.br, Núcleo de Informação e
Coordenação do Ponto BR - NIC.br, Secretaria de Comunicação Social da Presidência da
República, Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística - IBOPE, Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada – IPEA, Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL, Embratel Empresa Brasileira de Telecomunicações AS, Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária – INCRA, Comissão Pastoral da Terra – CPT, Companhia Nacional de Abastecimento
–

CONAB, Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura – FAO e a

Agência Nacional de Águas – ANA.
Dessa forma, para além da revisão bibliográfica teórica, foram utilizadas outras fontes
de pesquisa, tais como o acervo de documentos sobre o exército brasileiro do Pesquisador e
professor da Universidade Federal de Goiás – UFG, Romualdo Pessoa. Também foram
utilizadas pesquisas online de filmes, revistas, jornais, periódicos etc., tais como: Jornal Brasil
de Fato, jornal Le Monde Diplomatique, Jornal O Globo, Jornal Folha de São Paulo, jornal
The Guardian, site Viomundo, jornal Global Research, site Fundação Bill & Melinda Gates,
Revista Carta Capital, Revista Rodovia Brasil/DNER e o filme O Mundo Segundo a
Monsanto.
Por fim, abarcamos ainda a utilização de entrevistas secundárias, feitas pela
pesquisadora com agentes públicos, dirigentes de movimentos sociais populares, religiosos,
professores-pesquisadores, cientistas, leigos, estudantes e escritores nacionais, referentes à
temática das reflexões levantadas por esta pesquisa.

4.3.2 Antes do campo
Como pesquisadores(as) para além da academia, aprendemos que antes de iniciar uma
pesquisa, de começar a responder sobre o: Que? Quem? Quando? Onde? Como? Somos
apresentados(as) a toda uma constelação universal da vida, o que permite uma formação
discursiva e ideológica sobre as coisas que nos cercam todos os dias. Desta maneira, sabemos
que os modos de construir o conhecimento científico, nas situações em que este repercute
sobre a posição do pesquisador(a) em relação aos seus interlocutores(as), possui um viés de
divisão de classe, pois quando se defende uma pesquisa “mais objetiva e dura”, temos a
imposição social sobre os atores sociais escolhidos.
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Galeano (2012) nos diz que o caminho se faz caminhando. Logo seria um caminho de
trocas e percepções, nunca ofensivo, frio e distante, pois a palavra é escravizada quando não
há confiança. E a confiança se constrói somente na horizontalidade e na igualdade.
Os(as) pesquisadores(as) que ignoram suas influências sobre o campo e as influências
do campo sobre si, não apenas possuem uma percepção reduzida sobre o campo, como
também possuem uma imagem do campo distorcida. Portanto, não entramos em campo, mas
fomos aceitos(as) pelo campo. Acreditamos que não existe um entrar em campo ou um sair de
campo. Acreditamos também que toda pré-construção de valores e conceitos sobre o campo
tem de ser removida. O(a) pesquisador(a), muitas vezes, considera-se diferente, especial ou
superior(a), fica isolado(a) de seus “objetos de estudos”, e assim deseja permanecer na maior
parte dos casos.
Acreditamos que a metodologia de pesquisa, as orientações teóricas, o campo, os
sujeitos(as) de estudo acabam por serem definidos e dimensionados por momentos e eventos
vividos retoricamente. Pois “[...] cada um lê com os olhos que tem. E interpreta a partir de
onde os pés pisam. Todo ponto de vista é à vista de um ponto” (BOFF, 1997, p.56).
Para compreender, é essencial conhecer o lugar social de quem olha. Vale
dizer: como alguém vive, com quem convive, que experiência tem, em que
trabalha, que desejos alimenta, como assume os dramas da vida e da morte e
que esperanças o animam. Isso faz da compreensão sempre uma
interpretação. (BOFF, 1997, p. 59)

Nesta reflexão de Boff (1997), a construção do conhecimento científico é moldada
também pelo compromisso com a mudança social, com o pensamento transformador, com a
educação popular emancipatória de quem olha, dentro de uma transformação da realidade
social marcadamente desigual em nosso país.
Assim, entender as transformações sociais, políticas, econômicas e culturais ocorridas
na história e na atualidade é essencial para compreender as disputas e as funções cumpridas
pelos pesquisadores(as) e também pelas Universidades.
Por conseguinte, torna-se importante perceber que o conhecimento científico é uma
construção social, situado e ligado a determinadas formas de organização social e política. Por
isso, nosso campo de pesquisa foi situado considerando-se a postura política do(a)
pesquisador(a), numa leitura crítica da ordem social hegemônica, e com a incorporação de
outras formas de conhecimento para a produção científica. Isto se dá, sobretudo, no diálogo
com os conhecimentos “subalternizados” pela visão eurocêntrica do mundo.
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Enfim, a construção dos rumos da pesquisa no campo, especificamente no
Acampamento Dom Tomás Balduino, bem como a construção dos instrumentos utilizados na
coleta dos dados, configuram-se a partir de um processo histórico vivenciado pelos(as)
sujeitos(as) sociais sem terra, e não como meros objetos de pesquisa. Assim, a pesquisa se
efetivou dialeticamente, incluindo a interação entre a teoria e a prática, o que nos exigiu não
somente a observação e a vivência dos lugares pesquisados (observação participante) como
também uma atuação com os mesmos.

4.3.3 O campo

A pesquisa de campo caracteriza-se pelas investigações em que, além da pesquisa
bibliográfica, se realiza diferentes tipos de pesquisa: Pesquisa-ação, Pesquisa Etnográfica,
Observação Participante etc (FONSECA, 2002).
Diante da nossa proposta de estudar como os processos de comunicação influenciam
na Luta pela Terra no Estado de Goiás, a Observação Participante, que discutiremos no item
seguinte, se tornou para nós a principal técnica para buscar as reflexões pautadas em nossas
indagações. Aplicamos, como instrumento de coleta de dados, entrevistas em profundidade
com os sujeitos(as) acampados(as) e com dirigentes nacionais do MST, as quais discutiremos
nos itens seguintes.
Nesta pesquisa, os modelos de comunicação delimitados no campo com os atores(as)
socais não estão desvinculados da vida, portanto, o nosso processo enquanto pesquisador(a)
têm suas bases em uma jornada de observação compartilhada, que se inicia nos anos 2000,
nos conflitos agrários no Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, originários da determinação do
povo do campo que, em grande escala, decidiu ocupar e transformar o direito do uso da terra.
Aqui, na pesquisa no Acampamento Dom Tomás Balduino, também não desvinculamos as
observações do contexto socioeconômico e cultural aos quais se vincula o nosso campo.

4.3.4 Observação Participante
A Observação Participante também nos direciona para um caminho de construtivas e
de convívios diretos com os sujeitos(as) pesquisados(as). Segundo o antropólogo e educador
Carlos Rodrigues Brandão (2007), a observação participante é uma pesquisa prática histórica,
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ou seja, o pesquisador usa o conhecimento científico para fins também de intervenção, não
perdendo o rigor metodológico.
[...] as pesquisas participantes alinham-se em projetos de envolvimento e
mútuo compromisso de ações sociais de vocação popular. Assim,
geralmente, elas colocam face-a-face pessoas e agências sociais “eruditas”
(como um sociólogo, um educador de carreira ou uma ong de direitos
humanos) e “populares” (como um indígena Tarasco, um operário
sindicalizado argentino, um camponês semialfabetizado do Centro-Oeste do
Brasil ou o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra). De modo
geral, elas partem e diferentes possibilidades de relacionamentos entre os
dois pólos de atores sociais envolvidos, interativos e participantes.
(BRANDÃO; BORGES, 2007, p. 35)

A importância da Observação Participante para a nossa pesquisa está no fato de que os
objetos estudados são sujeitos e não "sujeitos de pesquisa", no sentido de que não são
fornecedores passivos de dados, mas sim sujeitos que constroem conhecimento (BRANDÃO;
BORGES, 2007).
Trata-se de um enfoque de investigação social por meio do qual se busca plena
participação da comunidade na análise de sua própria realidade, com o objetivo de promover a
participação social para o benefício dos participantes da investigação. Estes participantes, em
sua maioria, são os oprimidos, os marginalizados, os explorados. Desta maneira, portanto, é
uma atividade educativa de investigação e ação social.
O conhecimento torna-se útil, histórico, realizado, se for prático. É preciso
reconhecer as limitações e riscos da prática, assim como os há na teoria. Não
esgota a potencialidade da teoria. É sempre ideológica e comprometida.
Neste sentido, é sempre também atacável por opções adversas. Mas é
histórica, e isto a justifica sobremaneira. Não se faz história sem
envolvimento ideológico concreto, sem sujar as mãos. Ao contrário se servir
de estratégia sibilina de controle social, a PP pode colocar o saber pensar
como estratégia de libertação. (DEMO, 2008, pp. 104-105)

Para Demo (2008), a Observação Participante gera uma estrutura mínima
metodológica, desenvolvida e planejada, e não o que alguns teóricos banalizam como um
planejamento em que se
[…] constrói o caminho andando nele. Há certamente alguma verdade aí,
mas esconde-se um primarismo metodológico: quem constrói o caminho ao
andar, ainda não sabe o caminho. Não vai além da tentativa e erro, o que é,
no fundo, falta de método. Se é importante evitar o método como camisa de
força, não é menos comprometedor banalizar a preocupação metodológica
(DEMO, 2008, pp. 104-105).
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Cabe destacar que a Observação Participante constitui-se em estratégia de sujeitos(as)
capazes de história própria, “resgatando o legado imorredouro de Paulo Freire” (DEMO,
2008, p. 129).
A Observação Participante é uma modo de investigação social em que o observador(a)
partilha, na medida em que as circunstâncias o(a) permitam, as atividades, as ocasiões, os
interesses e os afetos de um grupo de pessoas ou de uma comunidade. Esse modo de observar
integra a Pesquisa Participante, na qual teve início em trabalhos de acordo com Brandão
(2002) no final dos anos de 1960 com práticas e ideias vindas da equipe de Paulo Freire no
Nordeste em torno do “levantamento das palavras e temas geradores”, como um primeiro
passo da alfabetização de jovens e adultos de comunidades populares, nos trabalhos de
alfabetização e também com pesquisas realizadas na Diocese de Goiás entre as décadas de
1960, 1970 e 1980, na qual hoje é reconhecida e utilizada em todo o mundo como pesquisa
social científica. De acordo com Brandão (2002) que também foi um dos precursores da
Pesquisa Participante juntamente com o Bispo da Diocese de Goiás Dom Tomás Balduino,
das inúmeras pesquisas realizadas, duas pesquisas foram fundamentais no processo de
construção da Pesquisa Participante: a “Pesquisa com o povo de Goiás” e a pesquisa do “O
Meio Grito”. Brandão (2002, p. 146) destaca que as pesquisas foram pensadas “como um
instrumento de diálogo e como um canal de comunicação entre pessoas diferentes quanto ao
saber que possuíam”.
De uma assembleia diocesana para a outra e de um ano para o outro,
procuramos aprimorar um tipo de investigação sobre a realidade da vida e do
trabalho das pessoas do campo e da cidade (das pontas de rua para onde
migravam ano a ano mais e mais famílias da roça) que contasse com a
participação de representantes das comunidades, se possível em todos os
seus momentos. (BRANDÃO, 2002, p. 143)

De acordo com Brandão (2002) uma das ideias base da Pesquisa Participante
surgiram entre as duas pesquisas na Diocese de Goiás.
Se o destinatário dos conhecimentos que pensávamos gerar com uma
pesquisa eram pessoas e famílias das comunidades populares da Diocese de
Goiás; se as decisões locais, regionais ou diocesanas a serem tomadas com a
ajuda desses conhecimentos deveriam ser tão compartilhadas entre “nós e
eles” quando possível; se em boa medida seriam eles, com a nossa
assessoria, os realizadores verdadeiros das ações pastorais decididas entre
nós, então todo o processo de criação de conhecimentos através de uma
pesquisa social deveria ser compartilhado. Deveria ser, tanto quanto
possível, uma co-responsabilidade e uma co-autoria entre as pessoas do
povo, os agentes de pastoral e os agentes e os assessores da pesquisa.
(BRANDÃO, 2002, p. 144)
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Nas palavras de Brandão (2002, p. 147) a pesquisa aprendiam todos e todas da
desta forma de construção do conhecimento, “[...] e não apenas a respeito de uma
realidade social, mas também sobre a própria experiência do diálogo entre pessoas e
entre culturas”.
Tornamos a pesquisa científica sobre a realidade social uma forma de
trabalho popular assessorada. No limite, o nosso sonho era o de que esse
instrumento de trabalho, não erudito e tão a serviço de grupos e de
instituições hegemônicas, pudesse ser uma prática a mais conquistada pelas
pessoas do povo e posta a seu serviço. (BRANDÃO, 2002, p. 147)

Neste contexto da Pesquisa Participante, a Observação Participante é composta de
técnicas e de procedimentos de coletas de dados, associados a uma prática do trabalho de
campo a partir de uma convivência mais ou menos prolongada do(a) pesquisador(a) junto ao
grupo social a ser estudado.
Esses sujeitos políticos e sociais do Acampamento Dom Tomás Balduino,
caracterizados como marginalizados, constituem uma memória e constroem a história não
exposta nos livros didáticos da educação básica e fundamental no Brasil. Fernandes (2007)
explicita o povo sem terra “[...] como um sujeito destituído de seu espaço original, visto que
esse espaço social também foi desconstruído em decorrência das mudanças históricas nas
condições de produção” (FERNANDES, 2007, p. 103).
O caderno de campo foi um instrumento indispensável para a pesquisa. Nele pudemos
registrar todas as informações, observações, bem como as reflexões que surgiram durante toda
a pesquisa de campo, registrando diariamente as visitas, entrevistas, datas, endereços, lugares,
sensações, percepções, etc. O caderno de campo foi a ferramenta que permitiu sistematizar as
experiências para, posteriormente, analisarmos os resultados. De acordo com Minayo (1993),
podemos também dizer que o caderno de campo é uma parte das técnicas de pesquisa, e que
ele se caracteriza por ser um instrumento de registro diário.

4.3.5 Entrevistas em profundidade
De início, buscamos coletar dados a partir das entrevistas em profundidade sobre a
organização do processo comunicacional do grupo amostral específico, os acampados(as)
sem terra do Acampamento Dom Tomás Balduino, no Município de Corumbá de Goiás - GO,
num período específico de dois meses (novembro e dezembro – 2016).
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Realizou-se entrevistas em profundidade com acampados(as) de diferentes idades
(acima de 18 anos), gêneros, profissões e funções, seguimentos religiosos, no sentido de
entender todo o processo de comunicação em relação à utilização dos meios midiáticos, assim
como os conteúdos acessados e divulgados, a participação no coletivo de comunicação, no
audiovisual e na rádio comunitária, numa delimitação de amostra entre sete (07) e dez (10)
pessoas.
Num segundo momento, no final de janeiro de 2017, coletamos dados de outro grupo,
numa delimitação amostral também entre sete (07) e dez (10) pessoas, dentro de um grupo de
120 famílias, de um total de 400 que estavam acampadas no Acampamento Dom Tomás
Balduino e que foram pré-assentadas numa área rural no município de Formosa – Goiás.
Foram realizadas entrevistas com informantes-chave, com destaque para as lideranças
do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) e para os profissionais, dentro do
acampamento, responsáveis por núcleos específicos, tais como coordenadores(as) da área de
educação, de segurança, de alimentação, de transporte, de animação, de mediação, de
plantação, de recreação infantil, de comunicação, entre outros.
Os sujeitos sociais aqui especificados foram os que se mostraram disponíveis para
colaborarem com a pesquisa, a partir de visitas ao acampamento, ao longo do tempo. Uma vez
que as entrevistas foram em profundidade, a vivência, vinculada a dialogicidade de Paulo
Freire, voltada para as trocas de experiências. foram fundamentais.
Estas entrevistas em profundidade foram importantes, no sentido de permitirem a
percepção dos processos comunicativos e, a partir dela, refletir sobre as trocas simbólicas
existentes nesse processo, nas quais o sujeito social participa desse processo, dentro de uma
sistematização participante, num sistema de distribuição e produção de conteúdos.
As entrevistas em profundidade, metodologicamente, são recursos que buscam, com
base em teorias e pressupostos definidos pelo pesquisador(a), colher respostas a partir das
experiências de uma fonte, selecionada por compartilhar informações que se deseja conhecer
e entender. Neste sentido, Pedro Demo (2008), sobre a pesquisa qualitativa, diz que os dados
não são apenas colhidos, mas também são resultado de interpretação e de reconstrução feita
pelo pesquisador(a), em diálogo crítico com a realidade.
Nesse percurso de descobertas, as perguntas permitem explorar um assunto
ou aprofundá-lo, descrever processos e fluxos, compreender o passado,
analisar, discutir e fazer prospectivas. Possibilita ainda identificar problemas,
micro interações, padrões e detalhes, obter juízos de valor e interpretações,
caracterizar a riqueza de um tema e explicar fenômenos de abrangência
limitada. (DEMO, 2008, p. 10)
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Demo (2008, p. 34) também configura a questão para além das respostas dos
sujeitos(as). Assim, é preciso observar o ambiente onde se dá a entrevista, a relação que se
estabelece entre as pessoas, as formas como o entrevistado(a) se comporta, seus movimentos,
ênfases, silêncios, pausas, gestos, aflições, etc. Os aspectos relacionados ao comportamento
do entrevistado(a) e ao contexto da entrevista ajudam a complementar a informação
semântica, aquilo que se torna explícito verbalmente.

4.3.6 Procedimentos para análise dos dados
Ao final do trabalho de campo, foram estabelecidos organizações e processos de
transcrições de todo o material, categorizado segundo critérios flexíveis e previamente
definidos (Submissão ao Comitê de Ética - UFG: aprovado em julho de 2016), de acordo com
os objetivos da nossa pesquisa, tais como: registros escritos de conversas, materiais
audiovisuais gravados com gravadores de áudio e/ou filmadoras digitais e notas de campo.
A partir da etapa de organização e classificação do material coletado, coube proceder a
uma reflexão, de modo a produzir interpretações que procuraram refletir sobre o problema e
as questões que motivaram a nossa investigação, ou seja, começou a etapa da análise.
Para analisar, interpretar e compreender o material qualitativo é preciso ler e entender
os significados e as narrativas que os atores sociais compartilharam na vivência de sua
realidade. Dessa forma, trouxemos para a nossa pesquisa a Análise de Conteúdo (AC).
Numa perspectiva histórica, a obra de Laurence Bardin (2011) destaca, primeiramente,
o percurso da análise do conteúdo. O texto lista que a técnica foi aplicada inicialmente nos
Estados Unidos, quase meio século atrás, como um instrumento de análise das comunicações.
Porém, de acordo com a própria autora, a Análise de Conteúdo já era utilizada desde as
primeiras tentativas da humanidade de interpretar os livros sagrados, tendo sido sistematizada
como método apenas na década de 20.
O termo Análise de Conteúdo designa, segundo Bardin (2011), um conjunto de
técnicas de análise das comunicações visando obter, por procedimentos sistemáticos e
objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, indicadores - quantitativos ou não - que
permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições de produção e recepção variáveis inferidas - destas mensagens (BARDIN, 2011, p. 47).
Segundo Bardin (2011), o método da Análise de Conteúdo aparece como uma
ferramenta para a compreensão da construção de significado que os atores sociais
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exteriorizam no discurso. O que permite ao pesquisador o entendimento das representações
que o indivíduo apresenta em relação a sua realidade e a interpretação que ele(a) faz dos
significados a sua volta. Berger e Luckmann (1987, p. 11) contribuem para esta reflexão
afirmando que “[...] a realidade é construída socialmente e que a sociologia do conhecimento
deve analisar o processo em que este fato ocorre”.
A importância desta escolha se reforça por esta ser uma reflexão mais aprofundada,
agrupando elementos, ideias ou expressões em torno de um conceito capaz de abranger o
sentido da problemática levantada, das inquietações que surgem no propósito de conseguir
respostas objetivas que contemplem nossas indagações em torno da questão problema aqui
colocada: compreender como os processos de comunicação influenciam na luta pela terra no
estado de Goiás.

4.3.7 Descrição do Método de Análise de Conteúdo

O método de Análise de Conteúdo, de acordo com Bardin (2011), apresenta-se como
critérios de categorização, ou seja, com a escolha de categorias (classificação e agregação).
Bardin (2011) destaca que categoria é uma forma de pensamento que reflete a realidade, de
forma resumida, em determinados momentos. Segundo a autora, as categorias são vistas como
rubricas ou classes que agrupam determinados elementos, reunindo características comuns.
Neste sentido, no processo de escolha de categorias adotam-se os critérios semântico (temas),
sintático (verbos, adjetivos e pronomes), léxico (sentido e significado das palavras) e
expressivo (variações na linguagem e na escrita). Bardin (2011) diz que este processo permite
a união de um número significativo de informações, organizadas em duas etapas principais: o
inventário, em que se isolam os elementos comuns e a classificação, em que se dividem os
elementos.
Bardin (2011) explica as três etapas básicas da análise de conteúdo: a “pré-análise”
(que é a organização do material coletado); a “descrição analítica” (é o trabalho com o
material reunido, que constitui o corpus da pesquisa, sendo orientado pelas hipóteses e pelo
referencial teórico, surgindo desta análise quadros de referências) e a “interpretação
referencial” (é a fase de análise propriamente dita, ou seja, a reflexão com embasamento em
materiais empíricos, estabelecendo relações com a realidade e aprofundando-se as conexões
das ideias).
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Figura 01: Três fases da Análise de Conteúdo

Análise de
Conteúdo

Organização da análise

Pré-análise
Exploração do
material

Sistematização e Tratamento
dos resultados: inferência e
interpretação

Fonte: adaptação de Laucence Bardin (2011), organizado pela autora.

De acordo com Bardin (2011), nós construímos uma análise categorial e as
subcategorias da nossa pesquisa, apresentadas na figura 02, a partir das entrevistas em
profundidade com atores sociais populares, realizadas primeiramente no Acampamento Dom
Tomás Balduino e, posteriormente, no pré-assentamento do município de Formosa de Goiás,
embasados na questão problema desta pesquisa.
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Figura 02: Análise Categorial da pesquisa

Comunicação

Luta pela Terra

Mídia;
Criminalização
Internet;
Educação.

Reforma agrária;
Produção de alimentos saudáveis;
Direitos;
Repressão;
Gênero;
Historicidade da luta pela terra.

Fonte: adaptação de Laucence Bardin (2011), organizado pela autora.

A partir da Análise de Conteúdo, buscamos, mais do nunca, elementos que evidenciem
as relações de desigualdades sociais, as práticas não democráticas e outras injustiças,
categoricamente pressupostas na não cidadania midiática, ou seja, na expropriação do direito
do cidadão comunicativo e participativo na sociedade.
Vale ressaltar que, nesta pesquisa, as análises dos dados são de natureza
predominantemente qualitativa e a compreensão detalhada da organização metodológica teve
um significado para além do científico, pois ajudou a pesquisadora a entender como
comunidades organizadas socialmente podem, em diferentes meios comunicacionais,
apresentar formas de saberes em diferentes tipos de interações, nas situações de coletividade,
e serem protagonistas na compreensão das funções que influenciam no contexto da luta pela
terra no estado de Goiás. Martin-Barbero (2009, p. 59), dimensiona essa pluralidade dos
processos vivenciados em possibilidade de concretude: “As culturas que estão vivas se
trocam, possuem intercâmbio, não há muros, E esta troca é vivenciada apenas pela presença
humana, com o uso da Internet há muros, a troca não ocorre na mesma intensidade”.
O processo de investigação se torna uma inquietação profunda e preparatória, para
findar os objetivos numa dialética ao seu tempo, ou seja, que traga respostas que representam
essas falas midiáticas, essas reflexões, a partir de uma transformação social. Desta maneira,
aqui, o que se propõe entender é quais são os significados, quais são os sentidos, qual é o
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poder simbólico, quais são as palavras que estão nas entrelinhas. Em resumo, entender quais
elementos estão integrados na luta pela terra, na comunicação e na cidadania.

141

CAPÍTULO 5
INTERPRETAÇÕES DO CAMPO E NO CAMPO: processos vivenciados, análises e
percepções

5.1 A leitura do universo do acampamento Dom Tomás Balduino
O acampamento Dom Tomás Balduino de Corumbá de Goiás (GO), trouxe a
experiência do que foi o maior acampamento de luta por terra da história do Estado até hoje.
Durante sete meses, de agosto de 2014 a junho de 2015, 3.500 famílias que ficaram
acampadas no Complexo Santa Mônica, produziram alimentos agroecológicos nas terras do
senador Eunício de Oliveira (PMDB – CE).
Segundo Elizabet Cerqueira da coordenação estadual do MST (2016)28 em sua
entrevista nos relatou que as 3.500 famílias no acampamento eram divididas em 22 núcleos,
formados em sua maioria por cerca de 100 a 200 famílias cada. Destes, 70% eram negros(as),
65% eram mulheres e 98% eram oriundos da cidade. “Famílias que vinham buscar outro
caminho fora do desemprego, sem moradia, educação e sem esperança na cidade”.
Em junho de 2015, foram despejados pela segunda vez, mas permaneceram na luta de
conseguirem seu pedaço de chão.
De acordo com Cerqueira (2016), foi feito um acordo com o Governo Federal e o
INCRA em 2015 durante a primeira ocupação, chamado “Plano Corumbá”, no qual todas as
famílias seriam cadastradas e assentadas a partir das seguintes etapas: em 60 dias a
apresentação de, no mínimo, 10 áreas destinadas a reforma agrária, totalizando pelo menos 18
mil hectares; vistoria do comprimento da função socioambiental do Complexo Agropecuário
Santa Mônica e o levantamento da cadeia dominial de toda a área. Porém, das 3.500 famílias
que seriam assentadas pelo acordo feito, só 358 foram pré-assentadas numa área no município
de Formosa de Goiás.
Conforme Cerqueira (2016) das mais de 3.000 famílias que ficaram esperando os
novos assentamentos, 500 delas permaneceram acampadas numa área do MST na cidade de
Corumbá de Goiás. O restante, das mais de 2.500 famílias, muitas desistiram da luta e outras,
se uniram em outros acampamentos do movimento no Estado, como por exemplo, no
acampamento Leonir Orbak localizado no município de Santa Helena de Goiás, onde
ocuparam em 2015 junto de mais de 4.000 famílias, a Usina Santa Helena que integra o
Grupo Naoum, que entre processos de crimes ambientais, tem mais de 1,1 bilhão de reais em
28

Elizabet Cerqueira. Coordenação Estadual do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra – MST.
Corumbá – Goiás. Em entrevista com a autora em 12 dez. 2016
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dívidas trabalhistas e com a União.
O Caderno de Conflitos da Comissão Pastoral da Terra – CPT (2015) evidenciou no
ano de 2014, o MST com mais de seis mil famílias acampadas no Estado. Porém, segundo
Cerqueira (2016), depois das prisões de militantes do movimento, do acirramento da
criminalização e da violência contra o MST no Brasil após o Impeachment, no final de 2016
esse número caiu pela metade, ou seja, três mil famílias acampadas do movimento em Goiás.
Diante do exposto, o nosso trabalho de campo iniciou-se bem antes de ser configurado
como o campo de pesquisa de nossa dissertação. Porém, compreendemos que o acampamento
Dom Tomás Balduino seria nosso porte para além de uma pesquisa e de produção de
conhecimento. Não só pela sua representatividade enquanto Estado e País, mas, sobretudo,
pelas amizades, os encontros, os saberes de sujeitos e mestres populares do ali viver, que
desvendam o sentido da justiça no campo. Deste modo, a escolha do campo, não teria outro
sentido, a não ser este território em luta.
Nossa participação começa no dia 21 de fevereiro de 2015 em Corumbá de Goiás, na
qual as 3.500 famílias cadastradas no acampamento Dom Tomás Balduino, realizaram uma
grande festa da pamonha, comemorando a primeira colheita do milho plantado no
acampamento. “Faze pamonha é um dos ritual nosso dos goiano, e foi um momento de
celebração e de mostra a resistência nossa, das família na luta pela terra, pra produzir
alimento saudável e sem veneno.”, dizia Dona Ilda29sobre a festa.
Na festa da pamonha, podemos observar a partir de relatos, que as famílias vinham de
diversas cidades do Estado, como por exemplo, de Anápolis, Nerópolis, Nova Crixás,
Inhumas, Trindade, Goianira, Aparecida de Goiânia, Senador Canedo e da própria capital.
Cada um com histórias de vida diferente, mas compartilhavam uma única esperança em
mente, a conquista da terra.
Nesse dia, todos os acampados e acampadas participaram da festa, uns ajudavam na
infraestrutura e outros com o processo de preparação dos alimentos. Além de 15 mil
pamonhas, foram produzidos caldo de milho, curau, bolinho frito, canjica, arroz com pequi e
frango e torta de milho, para mais de 20 mil pessoas que estavam no local, segundo o MST de
Goiás (2015).
Participaram também da festa, moradores da cidade de Corumbá de Goiás, religiosos e
religiosas de todo o Estado, representantes de diversos movimentos sociais populares,
professores e estudantes das Universidades de Brasília, Federal de Goiás, Estadual de Goiás,
29

Ilda Rosa Pereira. Camponesa e Pré-assentada no assentamento Dom Tomás Balduino em Formosa - Goiás.
Em entrevista com a autora em 12 dez. 2016.
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PUC de Goiás, além de políticos e familiares de Dom Tomás Balduino.
José Valdir Misnerovicz (2016) da coordenação nacional do movimento, mencionou
no dia que os líderes do movimento deveriam dialogar com os acampados e acampadas sobre
a função social da terra, sobre a necessidade de uma nova agricultura livre de agrotóxicos e
que protegesse o meio ambiente. Questionou também o senador Eunício de Oliveira (PMDB –
CE), pedindo esclarecimentos sobre as transações feitas para adquirir as áreas do Complexo:
“Até hoje é pendente de explicações à forma como ele conseguiu acabar com as pequenas
propriedades que existiam e formar esse imenso latifúndio".
Cleiton Freitas (2016)30, da assessoria jurídica do MST, ressaltou que o Superior
Tribunal de Justiça da época, reconheceu que as ocupações de terra no Brasil constituiam uma
luta legítima do povo para o acesso à terra. As vésperas de se cumprir em fevereiro daquele
ano de 2015 a segunda liminar de reintegração de posse na área, Segundo Freitas (2016), o
MST havia protocolado um recurso no Tribunal de Justiça de Goiás para que suspendesse os
efeitos da sentença proferida pelo juiz de Corumbá. “O Tribunal de Justiça aguarda o
despacho do juiz para se manifestar. Esperamos que aja sensibilidade e que seja feita justiça
com a destinação da terra ao seu fim social, que é a produção com assentamento de famílias”.
Freitas (2016) informou que no processo jurídico da ocupação da fazenda Santa Mônica,
estiveram presentes na época, vários órgãos e entidades sociais de diversas áreas, como por
exemplo: a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, a Superintendência
Regional do INCRA, Secretaria de Segurança Pública do Estado de Goiás, Polícia Militar,
Procurador da República, Presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia
Legislativa do Estado de Goiás, Ouvidoria Agrária Nacional, Comissão Nacional de Combate
à Violência no Campo, Comissão Pastoral da Terra - CPT, Polícia Militar, Comissão de
Conflitos Fundiários da Secretaria de Segurança Pública em Goiás, Tribunal de Justiça, MP,
Ouvidoria Geral da SSP/GO, Superintendência dos Direitos Humanos do Estado de Goiás e
Comissão de Direitos Humanos da OAB/GO.
Outra vivência importante para nós foi à produção de um filme, dois meses após o
despejo das famílias em maio de 2015, junto do Comitê de Apoio e Solidariedade ao
Acampamento Dom Tomás Balduino, no qual, resgatava o processo de luta no acampamento.
Intitulado “Acampamento Dom Tomás Balduino31”, o documentário tem duração de 24
30

Cleiton Freitas. Advogado, professor da Universidade Federal de Goiás – UFG e assessor jurídico do
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra - MST. Em entrevista a autora em Corumbá – Goiás, em 21 de
fev. 2016.
31
Filme: Acampamento Dom Tomás Balduino. Sinopse: Ao amanhecer do dia 31 de agosto de 2014,
aproximadamente três mil famílias, ligadas ao Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST),
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minutos, e foi lançado no dia 23 de maio de 2015, no Centro Hugo Chaves em Corumbá
juntamente com todos(as) os acampados(as).
Outro processo vivenciado pela primeira vez foi à reocupação do Complexo Santa
Mônica em Corumbá de Goiás e o retorno das 3.500 famílias a terra.
Foi na madrugada fria de um domingo no dia 21 de junho de 2015, onde o cortejo com
mais de 400 carros, entrou asfalto e terra adentro, poeira e medo ao mesmo tempo eram os
sentimentos. O silêncio e a tensão se transformaram em rojões, luzes dos faróis dos carros e
das motos, muitos gritos e celebrações, quando a cerca foi cortada e na terra entraram
novamente. No anseio por filmar cada detalhe da reocupação, ficamos perplexos com tanta
coragem que ali se estabeleceu. As fogueiras foram acessas para aquecer a madrugada
congelante e os alimentos logo foram surgindo, como um café quente de boas vindas. O sol
nasceu juntamente com a construção das barracas de lona preta que percorria o espaço de um
longo pasto. Sem recursos básicos, como água e luz, as famílias do acampamento Dom Tomás
Balduino foram se estabelecendo na área, acampando ainda de forma precária. Nas incertezas
do futuro coletivamente o cotidiano se construía, garantindo a sobrevivência e a resistência à
comunidade. Por virem de lugares diferentes, muita coisa se misturava, as afinidades e uma
luta coletiva que se estreitavam. E os(as) acampados(as) juntos começavam a praticar um
lugar comum e a transformá-lo em espaço de convivência e luta. O espaço tornava-se
novamente a comunidade do acampamento Dom Tomás Balduino. E são esses sujeitos a partir
de suas narrativas que vamos conhecer agora.
Foram realizadas entrevistas com atores-chave, com destaque para as lideranças do
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) e os(as) profissionais, dentro do
acampamento, responsáveis por núcleos específicos, tais como coordenadores(as) de áreas
como educação, segurança, alimentação, transporte, animação, mediação, produção, recreação
infantil, comunicação, entre outros.
Nas entrevistas em profundidade, várias perguntas eram lançadas, iniciando uma
conversa, que foi gravada com uma câmera fotográfica, somando mais de 30 horas captadas.
Nessa conversa, o entrevistado ou a entrevistada, ficava livre para resgatar suas memórias e
narrá-las.
ocuparam uma das 90 fazendas que compõem o grande latifúndio representado pela Agropecuária Santa Mônica,
de propriedade do Senador Eunício Oliveira (PMDB), consolidando o Acampamento Dom Tomás Balduino. As
famílias acampadas produziram alimentos em quantidade e qualidade, tendo como base as práticas de
cooperação e a agroecologia. Em 04 de março de 2015, após acordo com o Governo Federal, estabelecido em
vários compromissos, as famílias deixaram a área ocupada, fortalecendo-se, contudo, como grupo na luta pela
Reforma Agrária Popular. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=Pk-Fvq9V8Gs>. Acesso em: 22
mai. 2017.
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Atores sociais entrevistados(as):

1. Aline Freire da Silva: Estudante - Acampamento Leonir Orbak – Santa Helena de
Goiás (19 anos)
2. Luis Zarref: Engenheiro Florestal - Coordenação Estadual do MST (40 anos)
3. Ione Ferreira Silva: Camponesa - Acampamento Leonir Orbak – Santa Helena de Goiás (25 anos)
4. Jakelly de Jesus Silva: Artesã - Acampamento Leonir Orbak – Santa Helena de Goiás
(42 anos)
5. Maria dos Anjos: Camponesa - Acampamento Leonir Orbak – Santa Helena de Goiás
(40 anos)
6. Elizabett Cerqueira: Núcleo Educação - Coordenação Estadual do MST - Acampamento Dom Tomás Balduino (24 anos)
7. Márcio Ney da Costa: Pedreiro - Pré-assentamento Dom Tomás Balduino – Formosa Goiás (50 anos)
8. Ilda Rosa Pereira: Camponesa - Pré-assentamento Dom Tomás Balduino – Formosa Goiás (50 anos)
9. Agenaldo Pinto do Nascimento: camponês - Pré-assentamento Dom Tomás Balduino –
Formosa - Goiás (51 anos)
10. Wilmar Fernandes de Souza: Acampamento Leonir Orbak – Santa Helena de Goiás
(42 anos)
11. Sandra Alves Mariano: Coordenadora de Produção - Pré-assentamento Dom Tomás
Balduino – Formosa - Goiás (39 anos)
12. Rosangela Maria de Carvalho: Núcleo Soldado de Jesus - Pré-assentamento Dom Tomás Balduino – Formosa - Goiás (56 anos)
13. Geneci Coelho da Silva: Eletricista – Núcleo Nossa Terra - Pré-assentamento Dom
Tomás Balduino – Formosa - Goiás (54 anos)
14. Edivaldo Fonseca dos Reis: Pintor e pedreiro – Núcleo Canaã - Pré-assentamento
Dom Tomás Balduino – Formosa - Goiás (54 anos)
15. Celso Pereira de Souza: Núcleo Oziel - Pré-assentamento Dom Tomás Balduino –
Formosa - Goiás (36 anos)
16. Antônio Adhail dos Santos: Núcleo Guerreiros Unidos - Pré-assentamento Dom Tomás Balduino – Formosa - Goiás (54 anos)
17. Erika Benedito Borges: Núcleo Guerreiros Unidos - Pré-assentamento Dom Tomás
Balduino – Formosa - Goiás (54 anos)
18. Raimundo Marques de Oliveira: Núcleo Canaã - Pré-assentamento Dom Tomás Balduino – Formosa - Goiás (50 anos)
19. Maria Lúcia Pereira de Souza: Pré-assentamento Dom Tomás Balduino – Formosa Goiás (64 anos)
20. Raimunda Pereira da Silva: Pré-assentamento Dom Tomás Balduino – Formosa de
Goiás (68 anos)
21. Eni Alves de Souza: Coordenadora de área - Núcleo Canaã - Pré-assentamento Dom
Tomás Balduino – Formosa - Goiás (32 anos)
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22. Lucivania Luiza de Souza: Núcleo Anita - Pré-assentamento Dom Tomás Balduino –

Formosa - Goiás (30 anos)
23. Orcílio Silveira Neto: Ativista - Pré-assentamento Dom Tomás Balduino – Formosa Goiás (49 anos)
24. Telma Lopes dos Santos: Governanta - Núcleo Canaã - Pré-assentamento Dom Tomás
Balduino – Formosa - Goiás (49 anos)
25. José Maria de Souza Costa: Ex-político: Núcleo Unidos para Vencer - Préassentamento Dom Tomás Balduino – Formosa de Goiás (67 anos)
26. José Sebastião da Costa: camponês - Núcleo Esperança - Pré-assentamento Dom Tomás Balduino – Formosa - Goiás (51 anos)
27. Cristefani Santana de Freitas: Estudante - Acampamento Leonir Orbak – Santa Helena
de Goiás (20 anos)
28. Francieli Souza Soares: Estudante - Núcleo Juventude - Pré-assentamento Dom Tomás
Balduino – Formosa - Goiás (19 anos)
29. José Valdir Misnerovicz: Geógrafo - Coordenação Nacional MST (46 anos)
30. Wilmar Fernandes de Souza: Acampamento Leonir Orbak – Santa Helena de Goiás
(38 anos)
31. Diogo Moreira: Coordenação Nacional MST (32 anos)
32. Valtenir Gomes júnior: Pré-assentamento Dom Tomás Balduino – Formosa - Goiás (31
anos)
33. Eremilton Domingos da Silva: Acampamento Leonir Orbak – Santa Helena de Goiás
(40 anos)
34. Chrystiane de Oliveira: Promotora de vendas - Coordenadora da Saúde – Núcleo saúde - Pré-assentamento Dom Tomás Balduino – Formosa - Goiás (35 anos)
35. Raimunda Pereira da Silva: Estudante e camponesa. Pré-assentamento Dom Tomás
Balduino – Formosa de Goiás (68 anos)
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5.2 COLETA DE DADOS
As categorias “comunicação” e “luta pela terra”, foram selecionadas após a escolha
dos materiais coletados e a leitura flutuante dos materiais.
Pergunta norteadora: Como os processos de comunicação influenciam na luta pela terra no
Estado de Goiás?

Quadro 03: Análise Categorial da pesquisa.
Tema

Comunicação e Luta
pela Terra

Categorias

Subcategorias

Comunicação

1. Mídia
2. Criminalização pela mídia
3. Internet
4. Educação

Luta pela terra

1. Reforma agrária

2. Produção de alimentos saudáveis
3. Direitos
4. Repressão
5. Gênero
6. Historicidade da luta pela terra
Figura 03: Análise Categorial da pesquisa, adaptado a partir de Laucence Bardin (2011). Organizado pela autora.
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5.2.1 - CATEGORIA COMUNICAÇÃO

Especificando a princípio a letra e o número mencionado na referência das falas dos
atores sociais acampados(as) entrevistados(as) a seguir, bem como coordenadores estaduais e
nacionais. A significação consiste na letra E para entrevistado(a), e os números 1, 2, 3, 4 etc.,
correspondem ao número de cada entrevistado(a) citando os nomes de cada um anteriormente.

Quadro 04 - matricial da Categoria 01 - Comunicação
CATEGORIA COMUNICAÇÃO

a) Subcategoria: Mídia
E6: É parte da nossa sobrevivência, eu digo da imagem, da repercussão. São muitas denúncias
que a gente faz com o nosso processo de luta. Se eu realizo uma ocupação eu estou em
processo de luta. Querendo ou não, eu preciso dar voz a essa situação que vem acontecendo. O
papel da comunicação é de suma importância, cada vez mais. Mesmo com o avanço das mídias
mais digitais, até os impressos.
E6: A gente percebe que se a gente não se debruçar contra hegemonicamente contra esses
meios, que cada vez vão se relacionando, porque os poderosos se relacionam com os
poderosos, e aí fazem verdades. As verdades deles.
E6: [...] Tem que desmistificar muitas coisas. Sem terra não é bandido, não é bandido. Ou
como eles dizem, querem tirar o que é dos outros.
E6: A partir desse conflito, por que precisa haver o conflito, pra ter a repercussão. A nossa
comunicação começar a dialogar, não só com nós, mas também com a sociedade que não tem
noção desse processo.
E6: Então é um trabalho de base, é um trabalho de formação politica, é também um direito que
a gente tem enquanto ser humano, que more no campo, que more na cidade, de ter as
informações de forma imparcial, não de uma forma que ela seja construída, maquiada e muitas
vezes manipulada.
E6: E hoje o que a gente vê na comunicação, é a manipulação dos fatos.
E6: [...] Não é a atoa que os jornais, sobretudo, os televisivos, eles tem um enredo, um modo de
funcionar. Primeiro você despeja um monte de informação, sem argumentar, sem debater. Joga,
aí a pessoa em casa toma aquele susto. Aí começam a falar de assuntos internacionais, e no
final de tudo acabam falando de futebol, que é o que dá “alegria pro povo”.
E6: não é uma comunicação preocupada com a vida e com a classe trabalhadora. É um outro
processo de alienação também.
E6: Então quando a gente tem parceiros que fala bem de nós e bom, mas quando a gente fala
bem da gente mesmo, é melhor ainda. Aí a gente consegue desmitificar muitas coisas, a gente
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consegue mostrar, revelar, um lado politico social, que muita gente não conhece. Nossa o povo
fala: eu não pensei que vocês fossem assim. Porque estavam acostumados com aquela figura
agressiva, baderneira e tudo mais né.
E6: a nossa comunicação ela tem como tarefa, revelar esse nosso lado, que é o lado real. São
pessoas exploradas pelo capital, que muitas foram expropriadas de suas terras. Muitos dedicam
a luta, a militância, a construir uma nova sociedade. Alicerçada numa sociedade que a gente
acredita que seja possível, que uma sociedade socialista. Porque nós temos as nossas áreas, os
nossos territórios, e muitos valores socialistas são nutridos e alimentados ali. Com as nossas
praticas coletivas também.
E6: e quando a gente está falando de grandes empresas de comunicação, porque são empresas
mesmo, não estão focados no papel que o jornalismo tem, mas baseados muitas vezes no
interesse comercial.
E23: O Brasil retroagiu mais de 50 anos agora nesses seis mês. Mais também nois, fomos
culpados. Nois fomos muito culpado, nois nos deixamos...Nós se perdemo nesse mei 2014.
2012 para 2014 nois se perdemo, nós num demo uma linha, nós num construímos um avanço
nós, num demos conta de discutir a mídia né. A Cristina Christmann pelo menos cutucou né. O
Lula e a Dilma, infelizmente se acovardaram, ficou no agrado achando que era... Num sei, é
complicado. Porque é fácil fazer uma crítica de longe né, a gente também num viveu lá, mais
acho que dava pra ter avançado. Pelo menos cutucar ela, fazer pelo menos o que a Cristina
Christmann fez. Tinha que ter feito, ela pagou um preço alto também? Pago! Mais deixou lá a
planta né. Deixou a planta na sociedade Argentina. Hoje com certeza tem mais clareza do que é
a mídia burguesa do que a nossa. A nossa ainda tá vendo novela.
E23: Às vezes seria mais seria o povo. Como acontece na Venezuela né. O povo se rebela
contra o próprio governo do povo, mais é o povo. Por equívoco. É igual aqui nois tem
organicidade de vez em quando nois se equivoca e a base vem pra riba. Mais aí é a vontade
popular, cê tem que respeitar. Aí cê tem que ajoelhar e falar: Não, vamos ver o que nois errou
né. Agora com essa mídia aí isso não vai acontecer tão cedo, enquanto nois num regular ela.
Regular mesmo!
E23: Mídia...Não existe liberdade pra mídia capitalista. Eles fazem da liberdade à libertinagem.
Eles entram dentro da sua casa, vende sexo, vendi tudo sem princípio, tudo. Aí quando você
vai quer questionar, você vem com liberdade de expressão. Hum? Que liberdade de expressão é
essa? Que põe nossas menina aqui do campo pra sonhar ir pro Rio de janeiro se prostituir no
carnaval. Porque é turismo? Hã? Isso não é liberdade de expressão. Isso é angariar recursos
humano pra prostituição. E se nois num tiver um cuidado nois fica autoritário perante elas, nois
fica autoritário.
E23: Então, tem que ter um órgão que regula isso aí. Regular não é censurar. No meu
entendimento regular e ter pelo menos um princípio, normas né.
E23: É claro que o governo não pode engessar a mídia, mais existe uma diferença muito grande
de regulação. E aí a mídia, ela tem um poder de comunicação, ela vende distorcido.
E23: Só que eles vai lá no horário do Jornal Nacional pega uma grade manipulada detona toda
uma fala que a gente faz de conscientização, eles detona. Então, a disputa é desigual. O status
deles é desigual. Onde que eu vou competir com William Bonner, num tem lógica né. Aonde
que uma camponesa nossa aqui que é consciente que vai disputar com uma Vasconcelos da
vida? Num tem lógica. Então, a única saída é a regulação se não. Se nois num regula, nois vai
ser sempre regulado.
E23: [...] a comunicação do MST é um desafio também. Assim como a formação política é um
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desafio. A comunicação é mais desafio ainda. Nós num temos uma comunicação, há verdade é
– não existe uma comunicação. Nosso setorial de comunicação sempre foi capenga. Falta de
recurso também, não é porque os companheiros num tem. É igual jurídico, os companheiro do
jurídico é muito bão, são os melhores, mais falta recurso né; falta muito recurso. A mesma
coisa é a comunicação nossa.
E7: [...] era o setor de comunicação né que eu não fazia parte do setor né. Aí era meu irmão que
fazia, era ele que tava coordenação do setor de comunicação justamente dentro da ocupação né,
e ele que tocava lá e funcionava muito bem. A gente tinha nosso programa lá de música de
viola na própria rádio nossa do MST né, eu achava bom. Que daí daria melhor pra se
comunicar. É por aí.
E7: Sim. Ligava, ligava sim. Ligava fazia pedidos de música, muito bacana mesmo. [...] tinha
bastante programas até mesmo evangélicas né, católicas tinha seus programas. Era espaço pra
todos né.
E31: Acreditamos que essa pauta de democratização dos meios de comunicação ela é tão
importante, mais também tão difícil, como a própria democratização da terra; como a própria
democratização aos direito a educação, a saúde, ou seja, nois num temo dúvida que a
democratização dos meio de comunicação ela precisa tá na agenda central das forças de
esquerda, na agenda central da classe trabalhadora. Por quê? O fato da imprensa chegar todo
dia ao provo brasileiro eles construírem um senso comum, construírem uma comoção nacional
entorno do tema da corrupção, uma falsa moral entorno da corrupção.
E31: Então, nois acreditamos que o conjunto dos movimentos sociais de esquerda do nosso
pais precisa se unificar. E no centro da pauta precisa estar o processo da democratização da
mídia, porque se não, nois não vamos conseguir enfrentar sem democratizar a mídia, sem
democratizar o acesso à comunicação, nois não vamo conseguir enfrentar outros temas
importantes que aí na sociedade brasileira, como é o tema da democratização da terra.

a)Subcategoria: Mídia

Produzir conhecimento científico a partir do local, recodificar essas narrativas, o que
significa verdadeiramente o discurso enunciado e o que querem dizer em profundidade,
representa segundo Luciene de Oliveira Dias (2011, p. 09) “um salto qualitativo rumo à
construção de um mundo em que as diferenças sejam respeitadas enquanto tais”. Desta
maneira, buscaremos nossas interpretações que levam as inferências no sentido de
compreensão da realidade observada.
No que se referem à subcategoria mídia, os enunciados afirmam em grande parte dos
textos selecionados, que a grande mídia manipula a informação e/ou cria uma realidade
escolhida.
É parte da nossa sobrevivência, eu digo da imagem, da repercussão. São
muitas denuncias que a gente faz com o nosso processo de luta. Se eu realizo
uma ocupação eu estou em processo de luta. Querendo ou não, eu preciso
dar voz a essa situação que vem acontecendo. O papel da comunicação é de
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suma importância, cada vez mais. Mesmo com o avanço das mídias mais
digitais, até os impressos. [...] A gente percebe que se a gente não se
debruçar contra hegemonicamente contra esses meios, que cada vez vão se
relacionando, porque os poderosos se relacionam com os poderosos, e aí
fazem verdades. As verdades deles. [...] E hoje o que a gente vê na
comunicação, é a manipulação dos fatos. [SIC] (Informação verbal, Elizabet
Cerqueira. Corumbá de Goiás, 2016)

Analisando as palavras de Elizabete Cerqueira (2016), Moraes (2013) contribui
afirmando que o sistema midiático desempenha um duplo papel estratégico. “O primeiro diz
respeito a sua condição peculiar de agente discursivo da globalização e do neoliberalismo”. O
autor diz que não apenas “legitima o ideário global, como também o transforma no discurso
social hegemônico, propagando valores e modos de vida que transferem para o mercado a
regulação das demandas coletivas”. A doxa neoliberal segundo Moraes (2013) “procura
neutralizar o pensamento critico, reduzir o espaço para ideias alternativas e contestadoras,
ainda que estas constituem se manifestando, resistindo e reinventando-se”. O segundo papel
de acordo com o autor dos conglomerados da mídia, é o de “agentes econômicos”. “Todos
figuram entre trezentas maiores empresas não financeiras do mundo e dominam os ramos de
informação e entretenimento, com participações cruzadas em negócios de telecomunicações,
informática e audiovisual” (MORAES, 2013, p. 46 - 47).
Orcílio Silveira Neto (2017) expõe: “[...] mídia, não existe liberdade pra mídia
capitalista. Eles fazem da liberdade à libertinagem”.
Eles entram dentro da sua casa, vende sexo, vendi tudo sem princípio, tudo.
Aí quando você vai quer questionar, você vem com liberdade de expressão.
Hum? Que liberdade de expressão é essa? Que põe nossas menina aqui do
campo pra sonhar ir pro Rio de janeiro se prostituir no carnaval. Porque é
turismo? Hã? Isso não é liberdade de expressão. Isso é angariar recursos
humano pra prostituição. E se nois num tiver um cuidado nois fica
autoritário perante elas, nois fica autoritário. [...] É claro que o governo não
pode engessar a mídia, mais existe uma diferença muito grande de regulação.
E aí a mídia, ela tem um poder de comunicação, ela vende distorcido. [SIC]
(Informação verbal, Orcílio Silveira Neto, Formosa de Goiás. 2017)32

Serrano (2013, p. 74) corrobora com Moraes dizendo que os grupos de comunicação
que tanto reivindicam a liberdade de imprensa e se apresentam como os defensores e baluartes
da democracia, “não estão preocupados nem com a democracia, da mesma maneira que um
fabricante de lava-roupas não está”. Segundo o autor, eles ficarão dos lados dos “bancos que
32
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despejam quem não paga a hipoteca, das empresas que fazem demissões para melhorar seus
lucros, das corporações que destroem o planeta, desde que continuem contratando
publicidade”. De acordo com Serrano (2013) [...] eles “defenderão os hospitais e as
universidades privadas, que com certeza colocarão mais anúncios do que serviços públicos”.
Moraes (2013, p. 47) corrobora novamente dizendo que a “universalização de
produtos, marcas, eventos e referências culturais pode abalar a antiga supremacia de
localismos e regionalismos, tradições e traços comunitários específicos, transformados agora
em componentes de ampla e complexa geografia de consumo”.
Elizabet Cerqueira (2016) da mesma forma diz:
[...] não é a atoa que os jornais, sobretudo, os televisivos, eles tem um
enredo, um modo de funcionar. Primeiro você despeja um monte de
informação, sem argumentar, sem debater. Joga, aí a pessoa em casa toma
aquele susto. Aí começam a falar de assuntos internacionais, e no final de
tudo acabam falando de futebol, que é o que dá “alegria pro povo”. [...] e
quando a gente está falando de grandes empresas de comunicação, porque
são empresas mesmo, não estão focados no papel que o jornalismo tem, mas
baseados muitas vezes no interesse comercial. (Elizabet Cerqueira, Corumbá
de Goiás, 2016)

Marcondes filho (1989, p. 66 - 67) indica também que o produto “imaginário
televisivo”, é como uma mercadoria, é “estruturado seguindo os mesmos princípios de
rentabilidade e produtividade que dirigem as mercadorias não exclusivamente ideológicas,
como o são as mercadorias convencionais”.
Essas narrativas dos sujeitos sociais ovacionam uma mudança estrutural na medida em
que muitas falas direcionam para a democratização e a regulação dos grandes meios.
Diogo Moreira (2016)33, da Coordenação Nacional do MST, em seu relato apresenta
que se não houver a democratização da comunicação, não haverá a democratização da terra.
“[...] nois não vamos conseguir enfrentar sem democratizar a mídia, sem democratizar o
acesso à comunicação, nois não vamo conseguir enfrentar outros temas importantes que ta aí
na sociedade brasileira, como é o tema da democratização da terra”.
Já Orcílio Silveira Neto (2017) questiona a regulação da mídia.
Então, tem que ter um órgão que regula isso aí. Regular não é censurar. No
meu entendimento regular e ter pelo menos um princípio, normas né. [...] Só
que eles vai lá no horário do Jornal Nacional pega uma grade manipulada,
detona toda uma fala que a gente faz de conscientização, eles detona. Então,
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a disputa é desigual. O status deles é desigual. Onde que eu vou competir
com William Bonner, num tem lógica né. Aonde que uma camponesa nossa
aqui que é consciente que vai disputar com uma Vasconcelos da vida? Num
tem lógica. Então, a única saída é a regulação, se não nois num regula, nois
vai ser sempre regulado. [SIC] (Informação verbal, Orcílio Silveira Neto,
Formosa de Goiás. 2017)

A regulação da mídia foi um assunto já levantado por Sergio Amadeu (2014) no qual
ele relembra que a radiodifusão é, assim como a energia, o transporte e a saúde, um serviço
público que, para ser prestado com base no interesse público, requer regras para o seu
funcionamento. Portanto, segundo Amadeu (2014) no caso das emissoras de rádio e TV, a
existência dessas regras se mostra imprescindível em função do impacto social que têm as
ações dos meios de comunicação de massa, ou seja, no espaço central para a veiculação de
informações, difusão de culturas, formação de valores e da opinião pública. Orcílio Silveira
Neto (2016) igualmente nesse interim acrescenta em sua fala os embates que não foram feitos
pelo Governo Federal.
[...] O Brasil retroagiu mais de 50 anos agora nesses seis mês. Mais também
nois, fomos culpados. Nois fomos muito culpado, nois nos deixamos. Nós se
perdemo nesse mei 2014. 2012 para 2014 nois se perdemo, nós num demo
uma linha, nós num construímos um avanço nós, num demos conta de
discutir a mídia né. A Cristina Christmann pelo menos cutucou né. O Lula e
a Dilma, infelizmente se acovardaram, ficou no agrado achando que
era....Num sei, é complicado. Porque é fácil fazer uma crítica de longe né, a
gente também num viveu lá, mais acho que dava pra ter avançado. Pelo
menos cutucar ela, fazer pelo menos o que a Cristina Christmann fez. Tinha
que ter feito, ela pagou um preço alto também? Pago! Mais deixou lá a
planta né. Deixou a planta na sociedade Argentina. Hoje com certeza tem
mais clareza do que é a mídia burguesa do que a nossa. A nossa ainda tá
vendo novela. [SIC] (Informação verbal, Orcílio Silveira Neto, Formosa de
Goiás. 2017)

Em outro relato, Elizabet Cerqueira (2016) dá voz agora aos objetivos da comunicação
questionadora do movimento social popular.
[...] A partir desse conflito, por que precisa haver o conflito, pra ter a
repercussão. A nossa comunicação começar a dialogar, não só com nós, mas
também com a sociedade que não tem noção desse processo. [...] a nossa
comunicação ela tem como tarefa, revelar esse nosso lado, que é o lado real.
São pessoas exploradas pelo capital, que muitas foram expropriadas de suas
terras. Muitos dedicam a luta, a militância, a construir uma nova sociedade.
Alicerçada numa sociedade que a gente acredita que seja possível, que é uma
sociedade socialista. Porque nós temos as nossas áreas, os nossos territórios,
e muitos valores socialistas são nutridos e alimentados ali. Com as nossas
práticas coletivas também. [SIC] (Informação verbal, Elizabet Cerqueira,
Corumbá - Goiás, 2016)
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Marcio Ney da Costa (2016)34 acampado do pré-assentamento em Formosa, fala sobre
a experiência que teve como locutor de seu programa na rádio dentro do acampamento na área
do MST em Corumbá. Enfatiza que era seu irmão que coordenava o setor de comunicação,
mas cada um tinha seu programa. “Aí era meu irmão que fazia, era ele que tava coordenação
do setor de comunicação, justamente dentro da ocupação né, e ele que tocava lá e funcionava
muito bem”. Com muita alegria descreveu o dia-a-dia no seu programa: “[...] A gente tinha
nosso programa lá de música de viola na própria rádio nossa do MST né, eu achava bom. Que
daí daria melhor pra se comunicar”. Costa (2016) também disse sobre as participações dos
ouvintes. “[...] Sim. Ligava, ligava sim. Ligava fazia pedidos de música, muito bacana
mesmo. [...] tinha bastante programas até mesmo evangélicas né, católicas tinha seus
programas também. Era espaço pra todos né.
A rádio intitulada “A Voz do Trabalhador”, fazia parte de um projeto da Magnífica
Mundi do Laboratório de Comunicação na Faculdade de Comunicação e Informação da
Universidade Federal de Goiás. A rádio comunitária funcionava na sintonia CYC 104.9 FM,
gerando na programação 12 programas diários que se revezavam entre as seis horas da manhã
até às 22 horas da noite. Segundo Costa (2016) a comunidade se sentia mais segura tendo um
veículo de comunicação vinculando suas próprias informações, e tendo ali sempre o domínio
das informações.
Costa (2016) explicou que eram 12 pessoas no coletivo, onde coordenavam os
programas durante a programação e mediam sua linha editorial. Durante a programação de
acordo com Costa (2016) era proibido conteúdos pejorativos e a circulação de músicas de
“pornografia sonora”, ou seja, com conteúdos discriminatórios, preconceituosos e partidários.
Os programas segundo ele eram diversificados e comandados por adultos e adolescentes. O
Professor e pesquisador de Comunicação da Universidade Federal de Goiás nos colocam
alguns sentidos sobre a vertente.

O rádio é um veículo decisivo, não só no universo popular, mas ele é o
veículo popular com maior numero de gente conectada no mundo. Porque a
televisão você precisa largar tudo para poder ver televisão, o rádio não, você
pode continuar ouvindo o rádio e fazendo outras coisas, trabalhando. Além
do sistema oral, que é fácil de compreensão e fácil de gestão. (Informação
verbal, Nilton José dos Reis Rocha, Magnífica Mundi - Universidade
Federal de Goiás/FIC/UFG - GO. 2015),
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As rádios comunitárias vêm como meio alternativo ao comportamento da grande
mídia. É a linguagem popular dos meios de comunicação contribuindo para a liberdade de
expressão e a democratização da informação e um empoderamento social.

A gente tem a certeza de que o campo da comunicação do simbólico é o
campo decisivo das disputas políticas e de classe na sociedade. É por isso
que você pode falar de reforma agrária, reforma urbana, as elites e a
burguesia aceitam isso pacificamente, mas se você falar em liberar rádios
comunitárias, não pode. Não porque, o simbólico é o grande campo de
disputa, então isso é a primeira coisa. A segunda, os trabalhadores no campo
precisam fazer essa disputa. Não podem deixar na mão de nós jornalistas,
porque você não forma jornalista para estar nos movimentos sociais
populares, muito pouco é a parcela. Então os trabalhadores tem que se
apropriar dessas técnicas, dessas tecnologias e eles mesmos fazerem esse
embate, porque normalmente a gente não está nos momentos de
enfrentamentos, eles estão sós. E a rádio numa cultura popular oral, é um
veículo decisivo, e tem um alcance no imaginário popular muito grande.
(Informação verbal, Nilton José dos Reis Rocha, Magnífica Mundi Universidade Federal de Goiás/FIC/UFG - GO. 2015)

Nos discursos dos sujeitos do campo, tanto pela oralidade, pela forma de comunicação, como também pelos princípios de uma comunicação alternativa em sociedades rurais,
contextualizam nas rádios comunitárias que ocupam, um papel importante no processo de
busca e articulação dos interesses regionais, na construção de uma comunicação pública mais
plural e no fortalecimento do processo oral discursivo de coletividades.
O acampado e ativista Orcílio Silveira Neto (2017) concluí a subcategoria Mídia,
dizendo que é preciso desmistificar muitas coisas. “[...] Sem terra não é bandido, não é
bandido. Ou como eles dizem, querem tirar o que é dos outros”.

Subcategoria: Criminalização pela Mídia
E9: Sem a comunicação nós não teria apoio até a nível internacional. Nós não teria, então a
visualização que foi feita hoje, eu narro aqui pra você os conflitos que tivemos, a linha de
conflitos que cê o companheiro não entra na frente ali era derramamento de sangue e no
mínimo morria ali umas 100 pessoas, porque nois era na faixa de 700 pessoas homens,
mulheres muita machado, inchada, foice e a preparação que tinha né o povo na época muito
nervoso, ansioso.
E2: O papel da mídia na criminalização do MST ele começa em etapas. Então, uma primeira
etapa foi mais ou menos o que nós vivemos até 2002/2003 que era de passar uma imagem de
bárbaros, de baderneiros, de selvagens, que saqueavam que faziam ocupações violentas de
terra. Então, tinha muita visibilidade, é um período que o MST teve muita visibilidade na mídia
e essa visibilidade vinha permeada por um rótulo de selvageria, de bárbaros né, de violência.
Isso não deu efeito, a mídia não conseguiu passar esse efeito porque as contradições do
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latifúndio naquela época eram muito evidentes, era um latifúndio atrasado, arcaico. Então, isso
não colou na sociedade, colou obviamente em setores médios que não tem influencia nenhuma
na luta política da terra.
E2: Depois à medida que nós conquistamos muitos assentamentos no final do governo FHC,
mais fundamentalmente nos dois primeiros anos do primeiro mandato do presidente Lula, a
mídia mudou o seu papel que foi o de invisibilizar o MST. Então é como o MST tivesse
desaparecido.
E2: Se tem uma estratégia de tentar colar o MST ao governo do PT. dizer que as lutas
arrefeceram né enquanto estava o governo do PT, inclusive até alguns setores da esquerda
caíram nessa estratégia da mídia né.
E2: Vamos lembrar a marcha de 2005, a marcha de 2005 foi uma epopeia, foi talvez uma das
coisas mais extraordinárias que a classe trabalhadora fez na América Latina. 11 mil sem terras
marchando por 17 dias, levantando cidade, montando cidade, desmontando cidade e isso não
apareceu na mídia né. Talvez no penúltimo dia antes da gente chegar teve algumas notas do
jornal impresso.
E2: Então passou por esse período de invisibilidade, agora volta o papel bem claro de o ataque
seletivo, e isso a gente pode ver que já teve uns repiques anteriormente, que eram as denúncias
de PRONAF de que a gente pegava créditos, fazia pedágio.
E2: [...] principalmente nesse último período que nós temos visto que é uma narrativa de
seleção, então vamos atacar alguns grupos dentro do MST. É o que aconteceu em Goiás, o que
aconteceu no Paraná que não é por coincidência foram os Estados que teve maior processo de
massificação nos últimos três anos.
E2: A mídia constrói uma retorica de que nós não estamos criminalizando o MST, nós não
estamos criminalizando a Luta Pela Terra, nós estamos atacando quadrilha, grupos, grupelhos
dentro do MST. Então, agora eles atacaram os nossos dirigentes que estão mais na Luta Pela
Terra, daqui a pouco eles podem atacar as cooperativas, daqui a pouco eles podem atacar
algum tipo de parceria internacional que nós tenhamos.
E2: Então, o papel que a mídia tá fazendo hoje é esse de dizer pra sociedade que tem grupos
dentro do MST que são criminosos e por isso tem de ser combatidos.
.moça: É de revolta, porque na verdade a mídia só transmite o que ela quer transmitir, ela
nunca ficou a nosso favor, a mídia ela é sempre contra a nossa luta.
E26: Na televisão a gente vê quando é confronto, porque a TV não passa a realidade. Porque a
gente tá lá, oque a gente ta reivindicando. Só via quebradeira né. Não via o que esse povo tava
querendo. É uma forma de difamar né. Passa noticia, mas não passa a verdade.
E6:: O processo ele não se dá pra todos os indivíduos. Quem não está na luta, quem não está
todos os dias ali, não entende. Alimentados de meios, sobretudo, os meios de comunicação, que
criminalizam o movimento. E hoje a gente sabe, que a cadeia global de comunicação segue o
agronegócio, as transnacionais.

E2: [...] o que aconteceu na Florestan Fernandes agora, da tentativa de invasão da Florestan
(Escola Nacional Florestam Fernandes) pela polícia. Nós temos clareza que um dos papéis
centrais foi ter saído vídeo com questões de cinco minutos. Então em cinco minutos que a
polícia estava tentando invadir a Florestan, nós conseguimos rodar o mundo avisando que tava
tendo invasão da Florestan. Isso é graças ao domínio dos meios de produção por uma
militância do movimento de maneira geral né. E isso chega pelo celular muita rapidamente das
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pessoas também. Então, é uma movimentação contraditória. Ela tem sua importância, tem sua
importância quando a gente a transforma em potencial em ferramenta pra luta né.
E28: Como eu tava la fora, eu imaginava como a mídia passava na televisão, então pra mim era
daquele jeito né. Eles passavam que roubavam gado. Aí eu falava: ah esse povo aí, tinha é que
trabalhar, vagabundo. Quem tá la fora vê a realidade, essa né. E pra mim que tô dentro agora, é
totalmente diferente. O que eu ouvia lá eu não acredito nada hoje em dia.
E32: [...] eu via pelos que eles passavam. Nunca que eu vou num negocio desse não. Até
quando a minha mãe falou que ia pro movimento, eu disse: mãe, a senhora é loca. Vai ficar
junto com aquele povo lá. Eu via com outros olhos, igual a mídia passa. Agora quando a gente
vê a realidade, não é nada que passa.
E21: Eles discriminam muito nóis, a mídia.
E24: [...] porque na televisão, a mídia, só mostra o lado ruim, nunca mostra o lado bom. Então
cadê a mídia pra mostrar o tanto de plantação que nós temos. O que nós estamos comendo, não
tem. Agora se tiver uma briga, uma morte, a mídia tá em cima pra mostrar. Eu gostaria que
essa mesma mídia, viesse mostrar nossas plantações aqui, como que a gente vive. Porque a
gente aqui tem escola, as crianças tem onde brincar, por enquanto a gente tá morando numa
barraca, mas é muito digna e nós temos agua. E temos o melhor que é alimento, isso ninguém
fala, ninguém mostra.
E23: É uma desgraça né. Num dá nem pra falar. Muito desumano. A mídia...A mídia ela é do
Agronegócio. Num tem...Fica desumano, muito ruim.
E23: Eu tava vendo nas redes sociais o Clube de Atlético Paranaense com Curitiba fez aliança
lá, enfrentou aí você vai ver a repercussão na rede social, tem mais xingamentos a eles do que
elogio de uma marca histórica. Porque o movimento social tá apagado. Era hora do movimento
social ter pegado a onda...Não dizer a onde né. O tema! Ampara do tema, pega um instrumento
que é o futebol né.Todo mundo quer discutir futebol e o futebol se prostituiu por causa da
Globo, por causa da grande mídia, acabou num tem mais futebol de várzea. Nois memo aqui no
MST devido ao calendário de luta atrapalhou muito, mais nois tinha muito campinho de várzea
é uma oportunidade. Queira ou não é uma diversão do pobre né, do desprovido. Aí eles se
prostituiu, prostituiu porque a mídia é sacana.
E23: A mídia, a mídia ela é excludente. Cê pega as propagandas aí cê num vê... Pela
proporcionalidade do negro, por exemplo, não tem negro na televisão. Se nois somos 50% dos
negros né, tinha que pelo menos 20-30% pra dizer uma maquiada. Cê num vê nem 5%. Então é
uma exclusão perversa, muito perversa.
E23: Quando eles chamava nois de baderneiro, tinha que ter respondido como baderna mermo.
A resposta que é o que faz na França né. A França responde é assim: Cês tão me chamando de
baderneiro então toma. Oh o quê que eles fizeram lá naquela imprensa sacana lá. Foram lá e
meteu a bomba. Ah mais matou os cristãos.E daí? E quantos deles que foram escrachado,
humilhado, exterminado e eles nem toca no assunto.
E23: Enquanto nois num tiver, não fazer essa disputa com eles, eles vai ficar manipulando.
Manipulando e fazendo o que eles qué. Desrespeitar 55 milhões de eleitor e eles num tá nem aí,
pra eles é a coisa mais natural do mundo. E o que dói na gente é ver os 54 hoje, parte dos 54
apoiando porque é manipulado né. É muito manipulado, enquanto que nois trabalhador somos
maioria, a mola da economia é nossa. Nois precisava ter clareza pelo menos 30% disso, que a
mola da economia é o trabalhador, é a trabalhadora que é 78-90% da sociedade. Mais num dá
conta. Os jargão fica só nos “grito de guerra”. Que é bonito “grito de guerra”, mais na prática tá
longe uma consciência de classe.
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E23: Outra coisa que a mídia é sacana né, ela consegue por na cabeça da sociedade que o
direitos humano nosso é só de bandido e mais uma veis nois entra no vácuo.
E31: Primeiro nois temos a certeza que o processo de criminalização ele faz parte do roteiro do
Golpe, que o Golpe desencadeado contra a presidenta Dilma nesse processo de criminalização
do PT ele tinha um intuito, o principal intuito é impor novamente uma agenda Neoliberal no
Brasil, que é a ideia do estado mínimo, da privatização das estatais e recursos naturais, a
flexibilização das leis trabalhistas, ou seja, o grande capital vai manter sua taxa de lucro.

b)Subcategoria: Criminalização pela Mídia
Esta subcategoria evidencia toda a criminalização sofrida pelos atores sociais do
movimento de luta pela terra. Segundo eles, o julgamento e a acusação são feitos pela mídia.
“É uma desgraça né. Num dá nem pra falar. Muito desumano. A mídia...a mídia ela é do
Agronegócio. Num tem...fica desumano, muito ruim”. (Orcílio Silveira da Costa, Corumbá de
Goiás. 2016).
De acordo com Luiz Zarref (2016)35, da coordenação Estadual do MST, a
criminalização aos movimentos é dividida em duas partes. “[...] O papel da mídia na
criminalização do MST ele começa em etapas: uma primeira etapa foi mais ou menos o que
nós vivemos até 2002/2003, que era de passar uma imagem de bárbaros, de baderneiros, de
selvagens, que saqueavam que faziam ocupações violentas de terra”. Segundo Luiz Zarref
(2016) foi um período que o “MST tinha muita visibilidade na mídia e essa visibilidade vinha
permeada por um rótulo de selvageria, de bárbaros, de violência”.
[...] Isso não deu efeito, a mídia não conseguiu passar esse efeito porque as
contradições do latifúndio naquela época eram muito evidentes, era um
latifúndio atrasado, arcaico. Então, isso não colou na sociedade, colou
obviamente em setores médios que não tem influência nenhuma na luta
política da terra. [...] Depois à medida que nós conquistamos muitos
assentamentos no final do governo FHC, mais fundamentalmente nos dois
primeiros anos do primeiro mandato do presidente Lula, a mídia mudou o
seu papel que foi o de invisibilizar o MST. Então é como o MST tivesse
desaparecido. [...] Se tem uma estratégia de tentar colar o MST ao governo
do PT. Dizer que as lutas arrefeceram né, enquanto estava o governo do PT,
inclusive até alguns setores da esquerda caíram nessa estratégia da mídia né.
[...] Vamos lembrar a marcha de 2005, a marcha de 2005 foi uma epopéia,
foi talvez uma das coisas mais extraordinárias que a classe trabalhadora fez
na América Latina. 11 mil sem terras marchando por 17 dias, levantando
cidade, montando cidade, desmontando cidade e isso não apareceu na mídia
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Luiz Zarref. Coordenação Estadual do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra – MST. Corumbá –
Goiás. Em entrevista com a autora em 12 dez. 2016.
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né. Talvez no penúltimo dia antes da gente chegar teve algumas notas do
jornal impresso. [SIC] (Informação verbal, Luiz Zarref, Corumbá de Goiás.
2016)

Luiz Zarref (2016) Complementa:
[...] Então passou por esse período de invisibilidade, agora volta o papel bem
claro de o ataque seletivo, e isso a gente pode ver que já teve uns repiques
anteriormente, que eram as denúncias de PRONAF de que a gente pegava
créditos, fazia pedágio. [...] principalmente nesse último período que nós
temos visto que é uma narrativa de seleção, então vamos atacar alguns
grupos dentro do MST. É o que aconteceu em Goiás, o que aconteceu no
Paraná que não é por coincidência foram os Estados que teve maior processo
de massificação nos últimos três anos. [...] A mídia constrói uma retórica de
que nós não estamos criminalizando o MST, nós não estamos criminalizando
a Luta Pela Terra, nós estamos atacando quadrilha, grupos, grupelhos dentro
do MST. Então, agora eles atacaram os nossos dirigentes que estão mais na
Luta Pela Terra, daqui a pouco eles podem atacar as cooperativas, daqui a
pouco eles podem atacar algum tipo de parceria internacional que nós
tenhamos. Então, o papel que a mídia tá fazendo hoje é esse de dizer pra
sociedade que tem grupos dentro do MST que são criminosos e por isso tem
de ser combatidos. [SIC] (Informação verbal, Luiz Zarref, Corumbá - Goiás.
2016)

Cristefani Santana de Freitas (2016)36 estudante, moradora do acampamento Leonir
Obak, em Santa Helena de Goiás, também transmite em seu relato muita indignação: [...] é de
revolta, porque na verdade a mídia só transmite o que ela quer transmitir, ela nunca ficou a
nosso favor, a mídia ela é sempre contra a nossa luta”.
Moraes (2016, p. 113) acentua os objetivos dos grandes meios de comunicação,
esclarecendo deste modo, que “[...] o sistema midiático subordina a existência às bitolas da
rentabilidade e do lucro”. Evidencia que “[...] a glorificação do mercado consiste em
apresentá-lo como a instância mais adequada para traduzir aspirações e regular, por si mesma,
a sociedade contemporânea”. Também afirma que “os projetos mercadológicos e editoriais
podem variar, menos num ponto: as corporações operam, consensualmente, para reproduzir a
ordem de consumo, os domínios monopólicos, a lógica financeira e as hegemonias
instituídas” (MORAES, 2016, p. 113).
Telma Lopes dos Santos (2017)37, 49 anos, era camareira em Goiânia, acampada no
pré-assentamento em Formosa de Goiás também mostra suas indignações sobre a mídia:
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Cristefani Santana de Freitas. Estudante, acampada Leonir Orbak – Santa Helena - Goiás. Em entrevista com a
autora em 12 dez. 2016.
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Telma Lopes dos Santos. Acampada, camponesa. Formosa - Goiás. Em entrevista com a autora em
31 jan. 2017.
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[...] porque na televisão, a mídia, só mostra o lado ruim, nunca mostra o lado
bom. Então cadê a mídia pra mostrar o tanto de plantação que nós temos. O
que nós estamos comendo, não tem. Agora se tiver uma briga, uma morte, a
mídia tá em cima pra mostrar. Eu gostaria que essa mesma mídia, viesse
mostrar nossas plantações aqui, como que a gente vive. Porque a gente aqui
tem escola, as crianças tem onde brincar, por enquanto a gente tá morando
numa barraca, mas é muito digna e nós temos agua. E temos o melhor que é
alimento, isso ninguém fala, ninguém mostra. [SIC] (informação verbal,
Telma Lopes dos Santos, Formosa - Goiás. 2017)

Há uma dominação e uma violência simbólica exercida pelos grandes meios de
comunicação, especificamente a televisão. Bourdieu (1997) diz que “[...] a televisão têm uma
espécie de monopólio de fato sobre a formação das cabeças de uma parcela muito importante
da população”, [...] uma série de mecanismos que fazem com que a televisão exerça uma
força particularmente perniciosa de violência simbólica”. O autor informa que “[...] a
violência simbólica é uma violência que se exerce com a cumplicidade tácita dos que a sofrem
e também, com frequência, dos que a exercem, na medida em que uns e outros são
inconscientes de exercê-la ou de sofrê-la”. (BOURDIEU, 1997. P. 46)
O acampado Orcílio Silveira Neto (2017) coloca claramente em suas concepções, toda
a perversidade dos grandes meios:
[...] a mídia...a mídia ela é excludente. Cê pega as propagandas aí cê num vê,
pela proporcionalidade do negro, por exemplo, não tem negro na televisão.
Se nois somos 50% dos negros né, tinha que pelo menos 20-30% pra dizer
uma maquiada. Cê num vê nem 5%. Então é uma exclusão perversa, muito
perversa. [...] Quando eles chamava nois de baderneiro, tinha que ter
respondido como baderna mermo. A resposta que é o que faz na França né. A
França responde é assim: Cês tão me chamando de baderneiro então toma.
Oh o quê que eles fizeram lá naquela imprensa sacana lá. Foram lá e meteu a
bomba. Ah mais matou os cristãos. E daí? E quantos deles que foram
escrachado, humilhado, exterminado e eles nem toca no assunto. [SIC]
(Informação verbal, Orcílio Silveira Neto, Formosa de Goiás. 2017)

Marcondes filho (1993, p. 133) esclarece que as “matérias primas” ou informações,
uma vez introduzida na “indústria da informação”, essas “matérias-primas” “[...] são como
que transfiguradas, sofrem tal processo de transformação, alteração, inversão que viram, como
já mencionado, fatos absolutamente novos. O jornalismo não veicula informações nem as
mutila para seus próprios interesses: ele as cria de fato”.
Elizabet Cerqueira (2016) coloca que se o sujeito não estiver dentro da luta, ele nunca
entenderá sobre a criminalização da mídia aos movimentos sociais e seu alinhamento com o
agronegócio e as transnacionais. “[...] O processo ele não se dá pra todos os indivíduos. Quem
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não está na luta, quem não está todos os dias ali, não entende. Alimentados de meios,
sobretudo, os meios de comunicação, que criminalizam o movimento”. Do mesmo modo,
Francieli Souza Soares (2017)3819 anos, estudante, moradora no pré-assentamento em
Formosa de Goiás, relata sua própria experiência. [...] Na televisão a gente vê quando é
confronto, porque a TV não passa a realidade. Porque a gente tá lá, oque a gente tá
reivindicando. Só via quebradeira né. Não via o que esse povo tava querendo. É uma forma de
difamar né. Passa notícia, mas não passa a verdade”.
[...] Como eu tava lá fora, eu imaginava como a mídia passava na televisão,
então pra mim era daquele jeito né. Eles passavam que roubavam gado. Aí
eu falava: ah esse povo aí, tinha é que trabalhar, vagabundo. Quem tá lá fora
vê a realidade, essa né. E pra mim que tô dentro agora, é totalmente
diferente. O que eu ouvia lá eu não acredito nada hoje em dia. [SIC]
(Informação verbal, Francieli Souza Soares, Formosa – Goiás. 2017)

Francieli Souza Soares (2017) continua sua indagação: “[...] Nunca que eu vou num
negócio desse não. Até quando a minha mãe falou que ia pro movimento, eu disse: mãe, a
senhora é loca. Vai ficar junto com aquele povo lá. Eu via com outros olhos, igual a mídia
passa. Agora quando a gente vê a realidade, não é nada que passa”.
Também ficou claro a partir do relato de Luiz Zarref (2016) que os meios de
comunicação do movimento estão se articulando e se organizando.
[...] o que aconteceu na Florestan Fernandes agora, da tentativa de invasão
da Florestan (Escola Nacional Florestam Fernandes) pela polícia. Nós temos
clareza que um dos papéis centrais foi ter saído vídeo com questões de cinco
minutos. Então em cinco minutos que a polícia estava tentando invadir a
Florestan, nós conseguimos rodar o mundo avisando que tava tendo invasão
da Florestan. Isso é graças ao domínio dos meios de produção por uma
militância do movimento de maneira geral né. E isso chega pelo celular
muita rapidamente das pessoas também. Então, é uma movimentação
contraditória. Ela tem sua importância, tem sua importância quando a gente a
transforma em potencial em ferramenta pra luta né. [SIC] (Informação
verbal, Luiz Zarref, Corumá – Goiás. 2017)

De acordo com os relatos sobre a criminalização imposta pelos oligopólios midiáticos
contra homens, mulheres e crianças de luta, principalmente pobres, formam uma evidência de
que o caráter expropriador da mídia alcance seus patamares mais extremos. E o confronto a
partir de sua realidade, é infinitamente desproporcional frente à ofensiva dos monopólios dos
grandes meios. Como disse Orcílio Silveira Neto (2017), “[...] o embate precisa ser feito. [...]
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enquanto nois num tiver, não fazer essa disputa com eles, eles vai ficar manipulando.
Manipulando e fazendo o que eles qué”.

Subcategoria: Internet

E2: A Internet ela é uma plataforma de relações sociais, nesse sentido, ela é um campo em
disputa, porém essa é uma plataforma que tem alta capacidade de manipulação, muito mais do
que as ruas. Porque para além de todo discurso que pode se criar a partir de sites, de postagem
da direita, você tem os mecanismos por trás da Internet, os algoritmos, as plataformas de redes
sociais. Elas manipulam de forma invisível, de uma forma que a grande maioria da sociedade
não sabe, não tem dimensão disso né.
E2: Então, hoje está muito claro pra nós que a Internet tem uma altíssima capacidade de
manipulação e de vigilância. É um grande sistema de inteligência que pra maioria das pessoas
serve pra aumentar o consumo né, esse sistema de mega bancos de dados que é gerado de todos
nós. De todos nós que tem qualquer tipo de acesso a Internet ela serve pra consumo, mais pra
militância, pra esquerda serve de vigilância.
E2: O que pra nós é o idealismo de que agora as lutas sociais vão avançar pela Internet. É pela
Internet que nós vamos fazer grandes mobilizações. Nós não achamos isso. Achamos que é um
campo em disputa.
E2: [...] mais nós temos preparado isso o site do movimento também tem entrado dentro da
Internet pra abastecer a militância, pra também fazer algum tipo de contra posição é nesse
campo. Mais nós não temos o pensamento de que vai ser por essa plataforma que nós vamos
fazer a grande luta política, ela é uma ferramenta de mobilização, de informação, mais ainda é
fundamentalmente a relação no trabalho de base, nas mobilizações de rua que alteram a
correlação de força da sociedade.
E2: Tem se criado muitos discursos, se ouve as rádios, se vê a televisão falando que não agora
é a nova política, é o novo tempo da política que a Internet que pauta política, isso é conversa
né. Porque na realidade o que altera a internet é a luta política, é a luta de classe. Então, nós
não temos nenhuma perspectiva politica de entender a Internet como a mobilizadora agora ou o
campo que nós temos que mobiliza.
E2: Ela é uma ferramenta, que é importante, é muito perigosa, o inimigo, o capital está muito
mais apoderado dela, tem muito mais condições de manipula-la e de colocar conteúdo nela.
Mais de qualquer maneira é uma ferramenta que nós temos que usar.
E2: [...] Então, o celular muitas vezes por exemplo no acampamento o pessoal grava não é nem
pra postar, é pra ele ter aquela informação, e pra ele poder escutar porque coletivamente, ele
não tem tanta segurança naquilo. Então nós temos que fazer um processo de desconstrução que
não é só o celular, é com várias outras coisas pra que se retome o mínimo de tecido social.
E2: [...] a luta tem tentado fazer reconstruir essa rede de solidariedade. Então hoje com o
processo de repressão em alguma medida tem sido educativo. Á um tempo atrás o pessoal não
queria muito largar o celular, agora já tá todo mundo. [...] isso aqui é uma ferramenta que pode
atentar contra nós.
E2: [...] inicialmente quando você vai conversar com uma pessoa que acabou de entrar no
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movimento, e você fala: não vamos filmar aqui e tal. Aí, a primeira reação da pessoa nessa
lógica individualista é falar: Uai, mais por quê? Tem medo deu gravar? Eu não posso gravar...
E2: [...] À medida que as pessoas estão entrando na organicidade, estão entendendo como é que
é o movimento e como processo de repressão acelera.
E29: [...] as redes sociais hoje, entre elas a internet tem esse papel, se ao mesmo tempo ele
serve pra controle, pra divulgar ideias e fazer o embate ideológico contra, mais ela
contraditoriamente permite que se faça a disputa em tempo real do que tá acontecendo. E hoje a
grande preocupação das forças de repressão é justamente isso, porque cada um tem o celular,
cada um pode tá gravando, pode tá transmitindo ao vivo tudo que está acontecendo. E o efeito
pode ser imediato, porque além de você ter a imagem que identifica o sujeito que tá fazendo,
tem esse impacto que ele pode criar.
E29: [...] é preciso utilizar desses instrumentos para fortalecer nosso projeto da nossa disputa.
vocês vejam que países por aí quando os embates se acirram das lutas, dos enfrentamentos,
primeira coisa que os governos fazem é tirar a Internet, porque quando eles percebem que ela
não funciona pra eles e que tá funcionando contra eles, tiram de circulação. Volta e meia num
país ou outro, num lugar ou outro eles tiram de circulação. É “democracia representativa
burguesa”, enquanto ela é funcional pra eles, eles aceitam as regras, quando elas não
funcionam mais então rompe. Não tem compromisso nenhum com a democracia.
E29: Então, a internet na minha opinião, tem um potencial que tem que ser melhor trabalhado,
no sentido de ser um espaço da gente divulgar ideias, tem muita coisa boa acontecendo. Há um
novo processo em curso nesse momento tanto do ponto de vista de formas de organização,
formas de luta e formas de encontrar soluções para os problemas do cotidiano das pessoas. [...]
eu penso que nós precisamos fazer potencializar isso, porque se não a gente fica só
transmitindo os aspectos negativos da denuncia, da repressão. Ela é uma parte, mais nós
precisamos vir no sentido de divulgar aquilo que tá sendo construído, que não será nunca
divulgado pela Globo, nesses grande meios de comunicação, porque não interessa.
E29: [...] agora por esses meios nós podemos alcançar uma parte significativa da sociedade e
pelo menos fazer o contra ponto dessa disputa de ideias que tá em curso no momento atual.
E29: Então, é uma ferramenta que precisa ser melhor trabalhada por nós no sentido de se
utilizar desse instrumento, desse meio para poder potencializar, fortalecer as redes, as
articulações, as (re)formações, as denuncias, mais os anúncios também. Então, eu acho que ele
é importante e é hoje um dos meios mais importantes que precisam ser trabalhados na
atualidade.
E27: A internet ajuda! Porque quando eu quero, por exemplo, quero saber alguma coisa, eu
entro lá. Eu entro, vejo, tiro umas dúvidas quando alguém lá dentro não consegue me ajudar.
Então, eu acho que ela é bastante produtiva.
E27: A gente não passa informações, por exemplo, pelo Whatzapp porque isso pode ser ruim
pra gente, então a gente usa pra se comunicar, vai ter uma reunião, às vezes pra postar a gente
tem uma página no Facebook do movimento. [...] Geralmente, por exemplo, se a gente vai na
cidade, ou faz uma ocupação, ou se a gente vai no fórum, se a gente vai pro Projeto Sem
Terrinha, essas coisas que vai pra página.
E32: a internet é boa, a gente usa em todos os acampamentos nosso. [...] pela internet, a gente
olha muitas informações, do site nosso mesmo do movimento e de parceiros. A gente troca
muitas informações. Hoje mesmo, se se a gente tá reivindicando uma terra, e a mídia não
mostra isso. Se não tiver divulgação, se não for pela internet, a policia chega e bate em todo
mundo. Hoje a gente ainda consegue passar a noticia ao vivo de um acampamento pro outro.
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E6: É claro que a internet foi um salto, tanto pro lado positivo, porque se é bem verdade a
noticia e ela se espalha rapidamente, isso é bom. Mas e se não é?
E6: Agora na internet, eu pessoa comum, posso ir lá criar o meu canal, falar o que eu quiser.
Ele deu mais liberdade pra você criar algumas coisas, alguns meios, sobretudo, de canais de
comunicação da própria rede. Mas da mesma forma que nós sabemos utilizar e nós estamos
apostando na internet, o capital também se apropria e usa também a internet.
E6: Hoje em dia, pra gente ter uma tiragem de jornal semanal ou mensal a nível estadual, é
muito caro. As publicações elas são esporádicas, tem uma periocidade maior.
E6: Mas é claro que whatzapp, as próprias redes sociais, favoreceram. Pra que também a gente
possa se ver internamente, mas também, ver o que o mundo ta falando. Melhorou muita coisa,
mas ainda é um terreno que não podemos dizer que a internet é dominada por nós. Mesmo
porque o serviço de inteligência, se aproveitam muito do que a gente fala, do a gente escreve,
do que a gente fotografa, pra onde a gente vai, fazer o que, com quem. Também da internet, é
uma terra de ninguém.
E6: Então a comunicação pro movimento popular, pro movimento social, tem as relações com
outras organizações, no Brasil e no mundialmente, como é o caso nosso do MST, com CLOC e
com a Via Campesina, é de muito grande valia. Mas temos que tomar cuidado e mirar em
estratégias de comunicação, como também dialogar na internet, como aperfeiçoar nossa
linguagem. Então muitas vezes precisamos adequar nos canais que estão disponíveis pra nós,
desde o impresso até o digital.
E31: Então, não tenho dúvida que à medida que nós consiga construir espaço democrático de
circulação da informação, espaço democrático de mídia social nois vamos conseguir disputar a
hegemonia sim. Mais isso precisa ser feito junto com debate estrutural do conjunto da
sociedade da necessidade de democratizar os meios de comunicação.
E10: Eu tenho vários grupos de comunicação no zap, tá. Que eu fico sabendo tudo que
acontece lá fora.
E10: Ele ajuda a gente ter comunicação entre as áreas, um passa um recado, passa uma
mensagem. Nóis tem o grupo das brigadas, do Dom Tomás Balduino e da educação. [...] tem
hora que a gente não fica sabendo das coisas, mas pelo zap a gente fica sabendo.
E32: [...] Ajudar, ajuda. Você pode saber o que tá acontecendo lá fora. Porque aqui a gente não
tem energia, não tem nada né. Então pra você saber algumas noticias ficou melhor.
E21: [...] às vezes a gente tá aqui e quer comunicar com o companheiro lá na três, que dá 80
quilômetros daqui, e se a gente saí daqui pra ir lá falar uma coisinha pequena, num dá. Então o
telefone o zap é muito importante nessa hora.
E21: [...] uma vez eu postei uma pimenta de cheiro que ela nasceu gêmea. Posto também às
vezes na produção quando tem umas mandiocas enormes. Da produção é muito bom.
E23: A Internet ela é....Porque nois viemo duma criação de consumo, de consumo, capital,
vaidade. O cara entra na Internet, ele num sabe olhar um documento que vai se educar, ele vai
lá olhar as porcarias que tá lá, porque é mais fácil, melhor né?! É uma briga no nosso grupo. Eu
de vez em quando travo briga lá no grupo Dom Tomás Balduino, porque os cara posta umas
coisa lá que... Pelo amor de Deus. Num dá. Aí tem vez que eu fico uma semana sem olhar o
grupo. Em vez da gente trazer alguma coisa que contribui faz é...Quando você vê tá praticando
o que tá lá, porque a vida é assim o ser humano é assim.
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E23: O ser humano queira ou não ele tem que se vigiar demais, para não ser produto do meio.
[...] Acaba virando com forma que a comunicação nossa ela tem que ser ainda muito discutida.
E23: [...] tenho clareza disso, a burguesia vai dar um jeito de antes de nois regular a grande
mídia, eles vão regular a Internet pro lado deles.
E31: Eu acho que são duas coisas diferentes. Uma coisa é a necessidade de nós fazermos o
acesso à comunicação que a civilização proporciona hoje, então sem dúvida a Revolução
Tecnológica, a Revolução da Informática ela é parte do avanço das forças produtiva e do
desenvolvimento da humanidade. Logo, o movimento social que nem o nosso é importante que
tenha acesso também.
E31: Agora tem um conjunto de questões que diz respeito a vida interna do movimento que daí
não deve ser tratada no telefone celular, não deve ser tratada no whatsapp, não deve ser tratado
no Facebook e deve ser tratado internamente, como organização precisa ser tratada. Ou seja,
cada organização ela tem sua particularidade, ela tem a elaboração da sua forma de fazer luta e
isso precisa ser preservado, é parte da democracia, é parte da democracia mesmo numa era num
período da história de tantas liberdades do ponto de vista da comunicação. É parte da
democracia como organização que tem objetivos, que tem princípios, que tem uma finalidade
política, ela consiga manter sua tática, sua estratégia sob... Sobre a sua responsabilidade, sobre
a sua responsabilidade. Então, eu acho que precisamos se utilizar sim das várias formas de
comunicação mais preservano a privacidade e aquilo que uma organização tem de mais
valoroso que é a capacidade de elaborar sua estratégia, sua tática com segredo, com segurança.

c)Subcategoria: Internet

Os relatos da subcategoria internet, mostraram circunstâncias internas e externas
acentuadas como espaço em disputa a partir do ciberespaço. Luiz Zarref do movimento social
(2016) expõe:
A Internet ela é uma plataforma de relações sociais, nesse sentido, ela é um
campo em disputa, porém essa é uma plataforma que tem alta capacidade de
manipulação, muito mais do que as ruas. Porque para além de todo discurso
que pode se criar a partir de sites, de postagem da direita, você tem os
mecanismos por trás da Internet, os algoritmos, as plataformas de redes
sociais. Elas manipulam de forma invisível, de uma forma que a grande
maioria da sociedade não sabe, não tem dimensão disso né. [...] O que pra
nós é o idealismo de que agora as lutas sociais vão avançar pela Internet. É
pela Internet que nós vamos fazer grandes mobilizações? Nós não achamos
isso. Achamos que é um campo em disputa. [SIC] (Informação verbal, Luiz
Zarref, Corumbá – Goiás. 2016)

José Valdir Misnerovicz (2016) também corrobora nesse sentido:
[...] é preciso utilizar desses instrumentos para fortalecer nosso projeto da
nossa disputa. Vocês vejam que países por aí quando os embates se acirram

166
das lutas, dos enfrentamentos, primeira coisa que os governos fazem é tirar a
Internet, porque quando eles percebem que ela não funciona pra eles e que tá
funcionando contra eles, tiram de circulação. Volta e meia num país ou
outro, num lugar ou outro eles tiram de circulação. É “democracia
representativa burguesa”, enquanto ela é funcional pra eles, eles aceitam as
regras, quando elas não funcionam mais então rompe. Não tem compromisso
nenhum com a democracia. [SIC] (Informação verbal, José Valdir
Misnerovicz, Corumbá - Goiás. 2016)

Moraes (2013, p.119) destaca que nas ultimas décadas, a comunicação alternativa em
rede ganhou mais ímpeto na América Latina. “Essas mudanças se originaram de mobilizações
populares contra a degradação da vida social durante décadas de hegemonia neoliberalismo”.
Serrano (2013, p.148) também destaca que a internet e as novas tecnologias, “mostram as
possibilidades de organizações populares sociais e jornalistas alternativos de enfrentar o
predomínio dos grandes meios de comunicação”.
A percepção da internet como ferramenta de vigilância sobre os movimentos sociais
também ficou evidenciada decorrente das falas.
Então, hoje está muito claro pra nós que a Internet tem uma altíssima
capacidade de manipulação e de vigilância. É um grande sistema de
inteligência que pra maioria das pessoas serve pra aumentar o consumo né,
esse sistema de mega bancos de dados que é gerado de todos nós. De todos
nós que tem qualquer tipo de acesso a Internet ela serve pra consumo, mais
pra militância, pra esquerda serve de vigilância. [SIC] (Informação verbal,
Luiz Zarref, Corumbá - Goiás. 2016)

Elizabet Cerqueira (2016) afirma em suas falas que o serviço de inteligência age na
espionagem do movimento constantemente: “[...] o serviço de inteligência se aproveita muito
do que a gente fala, do a gente escreve, do que a gente fotografa, pra onde a gente vai, fazer o
que, com quem. Também da internet, é uma terra de ninguém”.
A liberdade e a comunicação segura de organizações e movimentos sociais na internet,
segundo Assange (2013) não existe. Os movimentos sociais populares que lutam por
transformação social do campo, são alvos massivos desta vigilância. “[...] Assim, ativistas,
hackers e militantes de direitos humanos são tratados como potenciais terroristas”
(ASSANGE, 2013, p. 16). E as vigilâncias que as grandes corporações fornecem são
economicamente muito rentáveis. “O Google se transformou na dissimulada potencia
hegemônica da internet comercial”.
Nos relatos ficou evidente que o movimento a partir da repressão que vem subitamente
sofrendo, organiza-se de modo a combater e ditar uma contraofensiva as corporações de
vigilância. “[...] Ela é uma ferramenta, que é importante, é muito perigosa, o inimigo, o capital
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está muito mais apoderado dela, tem muito mais condições de manipula-la e de colocar
conteúdo nela. Mais de qualquer maneira é uma ferramenta que nós temos que usar”.
[...] Então, o celular muitas vezes, por exemplo, no acampamento o pessoal
grava não é nem pra postar, é pra ele ter aquela informação, e pra ele poder
escutar porque coletivamente, ele não tem tanta segurança naquilo. Então
nós temos que fazer um processo de desconstrução que não é só o celular, é
com várias outras coisas pra que se retome o mínimo de tecido social. [...] a
luta tem tentado fazer reconstruir essa rede de solidariedade. Então hoje com
o processo de repressão em alguma medida tem sido educativo. Á um tempo
atrás o pessoal não queria muito largar o celular, agora já tá todo mundo. [...]
isso aqui é uma ferramenta que pode atentar contra nós. [...] inicialmente
quando você vai conversar com uma pessoa que acabou de entrar no
movimento, e você fala: não vamos filmar aqui e tal. Aí, a primeira reação
da pessoa nessa lógica individualista é falar: Uai, mais por quê? Tem medo
deu gravar? Eu não posso gravar. [...] À medida que as pessoas estão
entrando na organicidade, estão entendendo como é que é o movimento e
como processo de repressão acelera. [SIC] (Informação verbal, José Valdir
Misnerovicz, Corumbá - Goiás. 2016)

Nos relatos os sujeitos mostram que, a internet também contribui para a organicidade
da luta. É o que conta Cristefani Santana de Freitas (2016), estudante, 20 anos: “[...] A internet
ajuda! Porque quando eu quero, por exemplo, quero saber alguma coisa, eu entro lá. Eu entro,
vejo, tiro umas dúvidas quando alguém lá dentro não consegue me ajudar. Então, eu acho que
ela é bastante produtiva”.
A gente não passa informações, por exemplo, pelo Whatzapp porque isso
pode ser ruim pra gente, então a gente usa pra se comunicar, vai ter uma
reunião, às vezes pra postar a gente tem uma página no Facebook do
movimento. [...] Geralmente, por exemplo, se a gente vai na cidade, ou faz
uma ocupação, ou se a gente vai no fórum, se a gente vai pro Projeto Sem
Terrinha, essas coisas que vai pra página. [SIC] (Informação verbal,
Cristefani Santana de Freitas, Corumbá - Goiás. 2016)

Valtenir Gomes Júnior (2016)39, Frangão como é conhecido, é acampado no préassentamento em Formosa, fala de como a internet facilitou também a organicidade do
movimento.
[...] a internet é boa, a gente usa em todos os acampamentos nosso. [...] pela
internet, a gente olha muitas informações, do site nosso mesmo do
movimento e de parceiros. A gente troca muitas informações. Hoje mesmo,
se se a gente tá reivindicando uma terra, e a mídia não mostra isso. Se não
tiver divulgação, se não for pela internet, a polícia chega e bate em todo
39

Valtenir Gomes Júnior. Acampado no pré-assentamento Dom Tomás Balduino. Formosa – Goiás. Em
entrevista a autora em 13 dez. 2016.
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mundo. Hoje a gente ainda consegue passar a notícia ao vivo de um
acampamento pro outro. [SIC] (Informação verbal, Valtenir Gomes Júnior,
Formosa - Goiás. 2016)

Elizabet Cerqueira (2016) indica também o avanço da luta pela terra com a internet,
principalmente na comunicação entre outros movimentos sociais populares nacionais e
internacionais, como por exemplo, a CLOC (Coordenadoria Latino-americana de
Organizações do Campo) e a Via Campesina. Mas diz que a organicidade comunicacional
precisa ser trabalhada. “[...] temos que tomar cuidado e mirar em estratégias de comunicação,
como também dialogar na internet, como aperfeiçoar nossa linguagem. Então muitas vezes
precisamos adequar nos canais que estão disponíveis pra nós, desde o impresso até o digital”.
Dona Dirce Maria de Oliveira (2017)40, 60 anos, acampada no pré-assentamento em
Formosa de Goiás, fala também da internet: “[...] Eu tenho vários grupos de comunicação no
zap, tá. Que eu fico sabendo tudo que acontece lá fora. [...] Ele ajuda a gente ter comunicação
entre as áreas, um passa um recado, passa uma mensagem. Nóis tem o grupo das brigadas, do
Dom Tomás Balduino e da educação”. E finaliza: “[...] tem hora que a gente não fica sabendo
das coisas, mas pelo zap a gente fica sabendo”. Chrystiane de Oliveira (2017)41, enfermeira,
35 anos, coordenadora do Núcleo de saúde do pré-assentamento Dom Tomás Balduino,
também afirma isso. “[...] Ajudar, ajuda. Você pode saber o que tá acontecendo lá fora. Porque
aqui a gente não tem energia, não tem nada né. Então pra você saber algumas notícias ficou
melhor”.
Eni Alves de Souza (2017)42, coordenadora de área no pré-assentamento em Formosa
de Goiás, também fala sobre a internet: “[...] às vezes a gente tá aqui e quer comunicar com o
companheiro lá na três, que dá 80 quilômetros daqui, e se a gente saí daqui pra ir lá falar uma
coisinha pequena, num dá. Então o telefone, o zap é muito importante nessa hora”. Relata que
gosta de mostrar pela internet a sua produção de alimento. “[...] uma vez eu postei uma
pimenta de cheiro, que ela nasceu gêmea. Posto também às vezes na produção quando tem
umas mandiocas enormes. Da produção é muito bom”.
Nesta perspectiva de circulação de informação e produção de conteúdos feitos no/pelo
movimento, Misnerovicz do MST (2016) traz alguns elementos necessários para essa disputa
40

Dirce Maria de Oliveira. Acampada no pré-assentamento Dom Tomás Balduino. Formosa – Goiás. Em
entrevista a autora em 29 jan. 2017.
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Chrystiane de Oliveira. Acampada no pré-assentamento Dom Tomás Balduino. Formosa – Goiás. Em
entrevista a autora em 01 fev. 2017.
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Eni Alves de Souza. Acampado no pré-assentamento Dom Tomás Balduino. Formosa – Goiás. Em entrevista a
autora em 01 fev. 2017.
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contra hegemônica. “[...] a internet na minha opinião, tem um potencial que tem que ser
melhor trabalhado, no sentido de ser um espaço da gente divulgar ideias, tem muita coisa boa
acontecendo”. Complementa que há um novo processo em curso neste momento, tanto do
ponto de vista de formas de organização, formas de luta e formas de encontrar soluções para
os problemas do cotidiano das pessoas. “[...] eu penso que nós precisamos fazer potencializar
isso, porque se não a gente fica só transmitindo os aspectos negativos da denúncia, da
repressão”. Continua seu relato dizendo que: “[...] ela é uma parte, mais nós precisamos vir no
sentido de divulgar aquilo que tá sendo construído, que não será nunca divulgado pela Globo,
nesses grande meios de comunicação, porque não interessa”. Luiz Zarref (2016) do MST,
conclui dizendo que é importante e necessário abastecer a militância pela internet. Porém,
afirma que não é pela plataforma que a luta se perpetua.
[...] Mais nós não temos o pensamento de que vai ser por essa plataforma
que nós vamos [...] fazer a grande luta política. Ela é uma ferramenta de
mobilização, de informação, mais ainda é fundamentalmente a relação no
trabalho de base, nas mobilizações de rua que alteram a correlação de força
da sociedade. [...] Porque na realidade o que altera a internet é a luta política,
é a luta de classe. Então, nós não temos nenhuma perspectiva política de
entender a Internet como a mobilizadora agora, ou o campo que nós temos
que mobiliza. [SIC] (Informação verbal, Luiz Zarref, Corumbá de Goiás.
2016)

Castells (2013) completa esse pensar nas vozes dos sujeitos sociais do acampamento
Dom Tomás Balduino. “[...] Para que as redes de contrapoder prevaleçam sobre as redes de
poder imbutidas na organização da sociedade, elas tem de reprogramar a organização política,
a economia, a cultura ou qualquer dimensão que pretendem mudar”. O autor complementa
afirmando também que é preciso introduzir nos programas das instituições, assim como em
suas próprias vidas, outras instruções, incluindo, em algumas versões utópicas, a regra de não
criar regras sobre coisa alguma. “[...] Além disso, devem acionar a conexão entre diferentes
redes de mudança social, por exemplo, entre redes pró-democracia e redes pela justiça
econômica, redes voltadas para os direitos das mulheres, a conservação ambiental, a paz, a
liberdade e assim por diante”. (CASTELLS, 2013, p. 25).
Orcílio Silveira Neto (2017) finaliza dizendo que: “[...] O ser humano queira ou não
ele tem que se vigiar demais, para não ser produto do meio”.
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Subcategoria: Educação

E7: [...] E aí na luta pela terra hoje eu tano dentro do MST né, dos camponeses sem terra, eu
me sinto assim que eu voltei a reativar através dos curso, dos estudo que a gente faz da
formação né. Eu voltei a estudar, eu tinha perdido muito tempo sem estudar. Fiquei muitos
anos sem estudar e o MST me resgatou. A minha memória não é de gravar muita coisa e aí
através dos livros, das leitura é que eu tô, a minha mente parece que tá se abrindo novamente e
gravando um pouco mais e gravando coisas boa, do conhecimento, da luta pela terra mesmo.
Nada daquele trem da direita sabe? E ainda mais no nosso propósito que é produzir
alimentação saudável né e se alimentar saudavelmente.
Homem? [...] sempre que a gente tem uma formação à gente tem só a ganhar. Ganhar
sabedoria, ganha experiência, ganha vida né. Porque, uma formação hoje na idade que eu me
encontro, com meus 50 anos, eu acho que é muito importante pra gente. No passado eu não tive
o direito do estudo né e comecei a estudar muito novo. Mais também parei muito novo, que a
situação não era muito favorável pra gente. Depois eu estudei até os 12 anos de idade, saí da
escola depois, quando eu vim retornar a uma sala de aula de novo foi aqui oh. Um mês e
poquin que eu cheguei no movimento, vim pro curso preparatório aqui oh. Fiquei aqui 45 dias
pra mim foi muito bom, muito proveitoso. E assim a gente vem fazendo sempre que tem a
oportunidade, a gente tá se juntano, tá reunino, tá fazendo um curso de formação, tá fazendo
um debate, tá fazendo uma coisa e outra. Então pra mim muito bão.
E6: Tem uma juventude, que nasceu nesse ambiente da luta, do barraco de lota preta. Que
viveu coisas na pele que não se aprende em livros na escola. Infelizmente né. Quisera nós que
tivéssemos uma escola que fosse preocupada com a realidade. E ai essas pessoas tem uma
consciência de luta. Os sem terra tem uma consciência de sociedade, que realmente você
precisa desaprender em muitas coisas, pra que você possa avançar em outras, assim.
E6: [...] e hoje eu sou muito feliz por isso, de entender a realidade.
E6: Sem formação ela não consegue, até porque, o método de formação, desde a educação
popular, da gente valorizar aquilo que a pessoa tem de acúmulo da sua história de vida,
correlacionar isso com a historia da luta. Então ela não teria essa capacidade, porque a gente já
vem com um ranço da sociedade capitalista, que impregnando assim, é quase uma segunda
camada da pele nossa. Porque desde criança você é acostumado a trabalhar, porque se você não
conseguir trabalhar e estudar, você não vai ser ninguém na vida. Você só não vai conseguir o
sucesso, se você não se esforçar.
E6: A sociedade individualiza a gente né. Onde a gente vai aprender que não é separado das
coisas, é no acampamento, e é no processo de formação e também no acampamento. Daí vem a
vivencia no acampamento, a vivencia nos núcleos, nas reuniões, em que eu preciso, estar atento
a forma como vai se organizar o acampamento que vai desde a preocupação onde vai ser o
banheiro, a escola, onde vai ser a plenária, onde vai ser os barracos. Você passa a ser um
protagonista, você vai desenhar aquela nova sociedade. Porque a dinâmica é diferente. Então
pela dinâmica ser diferente, por não ser individualizado, por ser no coletivo, por valorizar as
historias de vida das pessoas. Fazer com a pessoa entenda.
E6: É um processo, em que elas vão ser criativas, elas vão poder discordar, ser questionadoras,
elas vão poder dar propostas. Elas vão poder construir sobre a bandeira do movimento, que já
tem acumulo, que já sabe como se dá esse processo. Que avançou na organização das famílias,
desde o acampamento até o assentamento. O movimento nos organiza e nos direciona, mas não
é aquela coisa impositiva.
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E6: mas a gente entende que pra formar uma nova sociedade, é necessário passar por esse
processo. Até porque a gente tenha mais condição de quando haver uma conquista, a gente
saiba dar, não o valor mercantil, não do dinheiro, mas saiba dar o valor dessa conquista, toda
essa trajetória de luta, se abster do conforto que a cidade proporciona. Se abster de tá com a
família.
E6: temos essa preocupação com a escolarização das crianças, porque tem ser uma baseada
numa educação que dialogue com a minha realidade, então ela precisa ser do campo, e não no
campo. Não é uma educação bancária.
E6: [...] faz trinta anos que o movimento vem acumulando com a pedagogia socialista, com a
pedagogia freireana, com a educação popular, com essa junção de métodos e didáticas, pra
cada vez mais nós possamos construir não só uma educação voltada para o ambiente que
aquela criança está, mas também que ela seja construída para relacionar e continuar se
relacionando com aquele ambiente que ela tá.
E6: [...] A reforma agrária popular é isso, é você ter uma educação do campo que seja
emancipadora. Que ela de fato construa novos sujeitos, novas relações, que seja uma nova
perspectiva de sociedade e de realidade.
E19: eu me criei no interior, e meu pai era lavrador, e u não tive oportunidade de estudar, de
primeiro era muito difícil né. [...] aí depois que eu entrei no movimento, lá em Corumbá eu
estudei um pouco e gostei. Aí eu continuei, porque eu só ía na escola pra levar os filhos. Eu
tenho oito filhos e os oito estudaram e eu não tinha tempo pra estuda. Agora eu tô voltano,
porque além da gente estudá lendo, a gente fica intertendo mais. [...] A gente pega mais a parte
de matemática, mas pra mim tá indo bem né. O que não tá bom, é que aqui a lona a noite fica
molhada e a gente quando saí pra ir embora, a gente resfria né. E a gente que já é de idade, é
perigoso.
E23: [...] O cara vem da cidade com muitos vícios, com muita vaidade. Aí ele chega aqui e às
vezes participa de um setorial de higiene, participa de um setorial de infraestrutura tal, mais a
tendência dele ficar na barraca é muito forte. Aí vem a disputa né, existe disputa, onde tem ser
humano tem disputa. Aí desmotiva e ele vai pra barraca. Por mais que nois que tá na frente,
tenta motivar ele, e mostra que ele tem que ser um agente transformador. Aí depois que ele ser
um agente, ele tem que vir pra esquerda, aí eles começa a ter... Entendeu? Aí então, eu acho
que a formação política é um desafio muito grande. Mais é a única saída pra nois reerguer o
movimento social né.
E11: [...] e aqui, eles não deixarão falta escola pra nóis. Tem a professora aí, ela é muito
carinhosa com nóis. Nóis já aprendemo bastante. Ela tem muita paciência. E pra mim foi uma
riqueza, o que eu num aprendi....eu tive 16 filho, o que eu num aprendi mais nova, agora eu tô
aprendendo. Depois que criei filho, neto e bisneto, agora eu tô aprendendo. Nóis trabaia e de
noite nóis tamo aqui. [...] Agora dentro aqui é mais castigante, porque é a moradia. Porque uma
baraca num é fácil, a agua também num é fácil. Quando eu cheguei aqui eu adoeci. Mas eu
num disisti.
Figura 04: Adaptado a partir de Laucence Bardin (2011). Organizado pela autora.
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b)Subcategoria: Educação
[...] eu me criei no interior, e meu pai era lavrador. Eu não tive oportunidade
de estudar, de primeiro era muito difícil né. [...] aí depois que eu entrei no
movimento, lá em Corumbá, eu estudei um pouco e gostei. Aí eu continuei,
porque eu só ía na escola pra levar os filhos. Eu tenho oito filhos e os oito
estudaram e eu não tinha tempo pra estuda. Agora eu tô voltano, porque além
da gente estudá lendo, a gente fica intertendo mais. [...] A gente pega mais a
parte de matemática, mas pra mim tá indo bem né. O que não tá bom, é que
aqui a lona a noite fica molhada e a gente quando saí pra ir embora, a gente
resfria né. E a gente que já é de idade, é perigoso. [SIC] (Informação verbal,
Maria Lúcia Pereira de Souza, Formosa - Goiás. 2017)43

Dona Maria Lúcia Pereira de Souza (2017) 64 anos, acampada no pré-assentamento
em Formosa de Goiás, está lendo as primeiras palavras de uma vida toda, e por isso diz que já
valeu acampar em busca de terra. Como ocorre com outras organizações que divergem da
ordem social capitalista, o MST percebe a partir dos relados dos atores sociais, que o ensino
oficial não atende às necessidades de formação dos seus membros.
[...] e aqui, eles não deixaro farta escola pra nóis. Tem a professora aí, ela é
muito carinhosa com nóis. Nóis já aprendemo bastante. Ela tem muita
paciência. E pra mim foi uma riqueza, o que eu num aprendi....eu tive 16
filho, o que eu num aprendi mais nova, agora eu tô aprendendo. Depois que
criei filho, neto e bisneto, agora eu tô aprendendo. Nóis trabaia e de noite
nóis tamo aqui. [...] Agora dentro aqui é mais castigante, porque é a moradia.
Porque uma baraca num é fácil, a agua também num é fácil. Quando eu
cheguei aqui eu adoeci. Mas eu num disisti. [SIC] (Informação verbal,
Raimunda Pereira da Silva, Formosa - Goiás. 2017)

Dona Raimunda Pereira da Silva (2017)44, 68 anos, veio do Piauí, mas morava a 30
anos em Anápolis, hoje é acampada em Formosa de Goiás. A educação veio tarde, depois de
criar 16 filhos para o mundo. Não desanima, espera ser assentada definitivamente. Marcio
Ney da Costa (2016) também fala da escola dentro do acampamento.
[...] E aí na luta pela terra hoje eu tano dentro do MST né, dos camponeses
sem terra, eu me sinto assim que eu voltei a reativar através dos curso, dos
estudo que a gente faz da formação né. Eu voltei a estudar, eu tinha perdido
muito tempo sem estudar. Fiquei muitos anos sem estudar e o MST me
resgatou. A minha memória não é de gravar muita coisa e aí através dos
livros, das leitura é que eu tô, a minha mente parece que tá se abrindo
43

Maria Lúcia Pereira de Souza. Aposentada, camponesa, acampada no pré-assentamento Dom Tomás Balduino.
Formosa – Goiás. Em entrevista a autora em 02 fev. 2017.
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173
novamente e gravando um pouco mais e gravando coisas boa, do
conhecimento, da luta pela terra mesmo. [SIC] (Informação verbal, Marcio
Ney da Costa, Formosa - Goiás. 2016)

Conforme Demerval Saviani (2008, p. 172) o movimento que se destaca pela busca da
educação no campo é o MST, “[...] ele ultrapassa o conceito de apenas um movimento social”.
Saviani (2008) diz que o movimento busca a formação de novos seres humanos que faz parte
do movimento, “uma busca coletiva na formação de seu individuo, onde propõem a reflexão e
elaboração teórica de princípios politico-pedagógicos articulados às práticas educativas
desenvolvidas no interior das lutas sociais levadas a efeito pelos povos do campo” (SAVIANI,
2008, p.172). Ou seja, é uma educação de uma população pensada a partir do lugar onde se
vive e de sua realidade vivenciada cotidianamente.
“[...] Quisera nós que tivéssemos uma escola que fosse preocupada com a realidade”.
É a narrativa de Elizabet Cerqueira (2016) coordenadora da Educação do movimento,
contestando segundo ela, a educação de elite que temos no Brasil.
Sem formação ela não consegue, até porque, o método de formação, desde a
educação popular, da gente valorizar aquilo que a pessoa tem de acúmulo da
sua história de vida, correlacionar isso com a história da luta. Então ela não
teria essa capacidade, porque a gente já vem com um ranço da sociedade
capitalista, que impregnando assim, é quase uma segunda camada da pele
nossa. Porque desde criança você é acostumado a trabalhar, porque se você
não conseguir trabalhar e estudar, você não vai ser ninguém na vida. Você só
não vai conseguir o sucesso, se você não se esforçar. [SIC] (Informação
verbal, Elizabet Cerqueira, Formosa - Goiás. 2016)

Freire (1978, p. 81) lembra que a educação como prática de liberdade, “[...] ao
contrário daquela que é a prática da dominação, implica na negação do homem abstrato,
isolado, solto, desligado do mundo, assim também na negação do mundo como uma realidade
ausente dos homens".
A sociedade individualiza a gente né. Onde a gente vai aprender que não é
separado das coisas, é no acampamento, e é no processo de formação e
também no acampamento. Daí vem a vivencia no acampamento, a vivencia
nos núcleos, nas reuniões, em que eu preciso, estar atento a forma como vai
se organizar o acampamento que vai desde a preocupação onde vai ser o
banheiro, a escola, onde vai ser a plenária, onde vai ser os barracos. Você
passa a ser um protagonista, você vai desenhar aquela nova sociedade.
Porque a dinâmica é diferente. Então pela dinâmica ser diferente, por não ser
individualizado, por ser no coletivo, por valorizar as histórias de vida das
pessoas. Fazer com a pessoa entenda. [...] É um processo, em que elas vão
ser criativas, elas vão poder discordar, ser questionadoras, elas vão poder dar
propostas. Elas vão poder construir sobre a bandeira do movimento, que já
tem acúmulo, que já sabe como se dá esse processo. Que avançou na
organização das famílias, desde o acampamento até o assentamento. O
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movimento nos organiza e nos direciona, mas não é aquela coisa impositiva.
[SIC] (Informação verbal, Elizabet Cerqueira, Corumbá - Goiás. 2016)

A luta dos Movimentos Sociais Sem Terra segundo seus enunciados é a busca de uma
nova forma de perceber e de se fazer a Educação do Campo. A educação está presente no dia a
dia do movimento social, do acampamento ao assentamento. Elizabet Cerqueira (2016) traz
estes questionamentos em suas reflexões.
[...] mas a gente entende que pra formar uma nova sociedade, é necessário
passar por esse processo. Até porque a gente tenha mais condição de quando
haver uma conquista, a gente saiba dar, não o valor mercantil, não do
dinheiro, mas saiba dar o valor dessa conquista, toda essa trajetória de luta,
se abster do conforto que a cidade proporciona. Se abster de tá com a
família. [...] temos essa preocupação com a escolarização das crianças,
porque tem ser uma baseada numa educação que dialogue com a minha
realidade, então ela precisa ser do campo, e não no campo. Não é uma
educação bancária. [SIC] (Informação verbal, Elizabet Cerqueira, Formosa Goiás. 2016)

Elizabet Cerqueira (2016) relembra que o movimento trabalha a educação a partir da
pedagogia socialista, com a pedagogia freireana, com a educação popular, com a junção de
métodos e didáticas. “[...] A reforma agrária popular é isso, é você ter uma educação do
campo que seja emancipadora. Que ela de fato construa novos sujeitos, novas relações, que
seja uma nova perspectiva de sociedade e de realidade”.
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5.2.1 - CATEGORIA: LUTA PELA TERRA
Quadro 05 - matricial da Categoria 02 – Luta pela Terra
CATEGORIA: LUTA PELA TERRA

Subcategoria: Reforma Agrária

E2: Luta pela terra é primeiro, a necessidade de se ter um lugar pra produzir, é mais que pra se
morar na verdade, é um lugar pra se produzir a vida, se reproduzi enquanto família, é produzir
a sua renda, alimento e etc. Então, a luta pela terra é a busca das famílias pra garantir isso, ter
as condições de produzir, gerar renda, gerar vida e cuidar da sua família. Luta pela terra no
início é isso, depois quando as famílias entram na Luta pela terra, elas percebem que é também
uma luta de muitos. E esse é um processo bastante importante, interessante de tomada de
consciência que, assim como na cidade, também pra quem trabalha na fábrica vai tomando esse
conhecimento, que é preciso sindicato, precisa se organizar. A Luta pela terra ela não pode ser
feita sozinha, porque a Luta feita sozinha geralmente dá em morte ou dá em desistência. Então,
as famílias também percebem que a luta pela terra é uma luta coletiva. Então, isso também é
importante, ela é um sonho que em alguma medida é familiar, mais é também uma prática que
é coletiva.
E2: [...] O Acampamento Dom Tomás Balduino é fruto das jornadas de 2013. [...] aquela
jornada de 2013 era fundamentalmente um levante da população pobre frente ao caos da
cidade, [...] e várias outras ocorrências na periferia de Goiânia que ocorreram naquele ano de
contra transporte, contra fechamento de escola. [...] Então, em alguma medida o Acampamento
Dom Tomás Balduino é fruto disso, porque a partir desse processo de levante nós começamos
o trabalho de base.
E2: [...] E aí isso se casa com o trabalho de base inicialmente não era pro Dom Tomás, a gente
ainda tava fazendo o trabalho de base pra organizar os grupos ainda urbanos quando a gente
descobre então a situação de ilegalidade e de violência brutal do latifúndio Santa Mônica, do
complexo Santa Mônica. Então o trabalho de base que já estava bastante volumoso ele se
encontra com essa oportunidade de encontrar um latifúndio próximo a Goiânia, próximo à
metrópole que pudesse ser feito a ocupação.
E2: Então, a ocupação do complexo Santa Mônica ela é em primeiro lugar uma novidade que
confirma o que já há algum tempo a gente vem lendo que é o novo perfil da base do MST. [...]
Ainda tem no Dom Tomás muitos camponeses sem terra, alguns trabalhadores rurais, mais a
grande maioria são pessoas que mesmo é da cidade. Muitas costureiras, muitos trabalhadores
da construção civil, muitas pessoas que trabalham no setor de serviços.
E2: Então, o Dom Tomás em primeiro lugar é isso né, esse novo perfil, mais em segundo lugar
também é a luta contra essa nova forma de poder no campo. É a representação aqui em Goiás,
seja uma das primeiras mais concretamente contra o agronegócio de fato, o histórico de luta do
MST aqui do Estado era contra o latifúndio atrasado. Mais contra o agronegócio, na sua forma
mais acabada que envolve a política institucional, a mídia, o latifúndio obviamente e os
poderes executivos, judiciário.
E30: A luta pela terra eu espero... Coisa boa né. E luta! Porque com esses governo que nois tá
teno hoje capitalista aí tá difícil, mais a conquista pela terra ela tem que vir sim isso é pra
mostrar a realidade nois tem que... Mostrar pra realidade pro país que nois temo que ter essas
terras em mãos pra nois trabalhador camponeses, campesinato né porque é muito difícil ocê
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ficar com uma família na cidade e sabeno que alí tem terra improdutiva com grande escala na
mão de um e saber que é devedora e não poder trabalhar na terra, aí o movimento já nessa
parte, eu gosto muito do MST nessa parte sabe? Então, um movimento de garra, de luta e que
luta pela conquista da terra mesmo. Então, é por isso que eu tô dentro.

E7: [...] eu era funcionário da GECI Ambiental em Anápolis né. Eu já tava com a intenção de
tentar comprar, financiar uma chacrinha né pelo meno um meio alqueirim pra começar mexer
com lavoura, aí meu irmão chegou até mim. Zezim, oh o pessoal veio aqui convidar a gente pra
poder ir lá fazer uma inscrição lá no MST lá em Corumbá de Goiás. Aí eu falei: Quando é isso?
– Essa semana. Aí a gente pegou e veio até Corumbá e fez a inscrição. Foi em julho de 2014 a
gente vei aqui, fez a inscrição e aí voltamos para Anápolis. Aí a gente foi arrumano a
documentação tudo, cadastro. Lá em Anápolis no Conjunto Filósofo Machado que eu resido lá,
minha mãe ainda mora lá né. E aí a gente veio pra primeira vez na ocupação do dia 31 de
agosto de 2014 né. Que aí eu pensei assim, nossa aquele tanto de gente, que foi uma multidão
muito grande né, tinha mais de 3500 família. Pela minha primeira vez numa ocupação. Eu
gostei muito, muito bom mesmo. E aí tô aqui até hoje na luta pela terra, conquistar a terra né.
E25: Bom. Se o futuro me espera, também vou esperar um pouquin dele né.
E26: Meu sogro me chamou, eu não sabia o que era. Oh, ele falou: você quer ganhar um
pedacinho de terra? Fui convidado dia 28 de agosto, pra dia 31 vim. Eu não sabia que era uma
ocupação. Quando eu cheguei e ví que era uma ocupação, eu fiquei assustado, porque tinha
mais ou menos, oito quilômetros de congestionamento de carro. Aquele comboio bem grande
mesmo, de madrugada.
E26: Não adianta colocar os trabalhadores na terra, e não ter nenhum recurso né.
E6: Na Santa Monica, quando você olha um tanto de terra que não ta produzindo nada e um
monte de gente que não tem terra pra produzir. Então não era mais fácil né, dividir pra cada
um. É um monte de sem terra com terra nenhuma, e um monte de terra com gente que não tem
vinculo e preocupação nenhuma com aquele lugar, e com as relações que tem aqui ali também
são relações que vão desde a relação com a natureza, até a relação com os municípios vizinhos.
então não há preocupação com a terra como um meio de se viver nela, e sim de se aproveitar
dela, fazendo com que ela se transforme em uma mercadoria.
E28: A gente chegar com aquela garra de ser jovem e quando as pessoas veem os jovens na
luta, acho que até a cabeça de um policial muda. Uai, aquele jovem lutando, pregando cartaz,
indo pra rua manifestar. Muda a opinião de muitas pessoas né. Os jovens nos movimentos
sociais são essenciais.
E10: O que eu ouvia falar que era um bando de desocupado. Eu viajava e via eles na beira das
estradas pra todo o lado. Gente, eu falava, é muita coragem pra viver uma vida dessas. Eu
pensava que eu não teria coragem. E depois você vai viver.
E18: [...] eu mesmo, a gente morava na cidade, eu era marceneiro. E eu sempre querendo,
chamando ela pra mudar de vida. Telma vamo mudar, eu acho que essa nossa vida já deu.
Aquele estresse da cidade. [...] Tamo felizes, na esperança que a gente esteja brevemente na
parcela da gente.
E23: [...] a gente vai chegando em uma certa idade da vida cansa da cidade né?! Cansei muito.
Cidade é um estresse danado, aí vi nisso uma oportunidade de mudar, dar um outro rumo pra
minha vida, pegar um pedaço de terra.
E23: A terra vai ser uma nova era na minha vida né. É um pouco do resgate lá da Guerrilha.
Voltar a sonhar com independência de vida, construir um coletivo e manter a luta. Tem que
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manter. Não vou parar!
E23: Essa terra ela vai ser pros meus bisneto, toda vida. Não quero ver uma ‘Palestina’ aqui no
Brasil né. É manter a luta, criar um mecanismo aí com os companheiro que vai manter o sonho
e nas ocupação participar. Daí depois ajudar na organicidade e voltar pra roça. Em não sonho
em fazer carreira no MST, eu sonho em participar do MST.
E23: Sou crítico. Já falei isso pros companheiros de certa forma, é um modelo novo de
pelegage, você pega sua terra e querer fazer carreira dentro. Sendo que quem tem que fazer
organicidade do MST, tem que ser quem tá acampado. Porque é ele que tá na agonia pra pegar
sua parcela de terra, quem tem sua terra. É aquilo que eu falei ali atrás. Acaba sendo produto do
meio.
E23: Meu papel como assentado é dar suporte, dar suporte pra aqueles que tá acampado e dar
suporte com verdura memo, com carne. Entendeu? Isso não quer dizer que tem que parar com
as ações política.
E23: Reforma Agrária num vai. Ela num vai acontecer uma Reforma Agrária institucional. Eu
nem apoio isso. Porque o Minha casa Minha vida é um exemplo disso, é uma merda. Eu
defendo a Reforma Agrária de luta, sonho com a unificação de todos numa luta só. FETAEG,
FETRAF, MST. Se depender de mim antes deu morrer, eu quero fazer um encontro, quero
ajudar a construir um encontro e unificar os movimento. Aí sim, você vai ter um avanço dentro
da Reforma Agrária, unificar o método. Unificar as ações e unificar a esquerda. Às vezes é
utopia mais um homem que não vive de sonho, ele num vive, vegeta né. Eu penso assim.
E31: não basta só conquistar terra, que não basta só conquistar Reforma Agrária, a sustentação
da democratização da terra e da democratização da Reforma Agrária, tá na capacidade de
conquistar direitos amplos e plenos pro conjunto da sociedade brasileira. Então, no movimento
esse grande educador coletivo, esse grande individual coletivo chamado MST, nos ensina ir pra
além da luta pela terra, da Reforma Agrária. E lutar por mudanças estruturais como é o caso
agora. [...] o MST nos ensina e nos ensino que, uma sociedade que sonha em construir uma
democracia, uma sociedade que sonha que seu povo seja liberto, uma sociedade que almeja um
dia ser uma Nação, uma sociedade que almeja emancipar seu próprio povo e quer consolidar a
democracia, precisa iniciar isso pela democratização da terra. Um país como o nosso que não
enfrentou a democratização da terra, um país como o nosso, que sustento uma oligarquia
lumpen por mais de 500 anos, jamais vai consolidar um processo democrático.
E31: Que é um povo que é menos individualista. Menos individualista porque as experiência lá
na periferia você tem que ter algum tipo de experiência coletiva pra sobreviver. Alguma forma
cooperada. Ou é a segurança... Agora como nós aproveitar esse potencial na luta pela Reforma
Agrária? Das formas coletivas que as pessoas tem lá. Por exemplo, eu conheço cidades onde
hoje as pessoas se organizam pra ter a horta lá no bairro da cidade, se organiza pra cuidar da
própria segurança, pra garantir a sobrevivência, Como aproveitar esse potencial também na luta
pela Reforma Agrária? Tem pessoas que tá vindo pra Reforma Agrária de vários serviços. De
setores de serviço, então como esses setores de serviço eles também podem ajudar a
potencializar a luta pela Reforma Agrária?
E31: O camponês dos anos 70-80 ele não existe mais o mundo do trabalho impôs mudanças.
Então, esse público é o público potencial pra nois é... Fazer a luta pela terra e pra Reforma
Agrária. Então, o movimento sem terra terá de dar conta desse tempo histórico de preparar esse
público que tá vindo pros acampamentos pra serem os assentados e assentadas que vão
continuar, dar continuidade à Luta Pela Terra e pela Reforma Agrária.
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E) Subcategoria: Reforma Agrária
Luta pela terra é primeiro a necessidade de se ter um lugar pra produzir, é
mais que pra se morar na verdade, é um lugar pra se produzir a vida, se
reproduzi enquanto família, é produzir a sua renda, alimento e etc. Então, a
luta pela terra é a busca das famílias pra garantir isso, ter as condições de
produzir, gerar renda, gerar vida e cuidar da sua família. Luta pela terra no
início é isso, depois quando as famílias entram na luta pela terra, elas
percebem que é também uma luta de muitos. E esse é um processo bastante
importante, interessante de tomada de consciência que, assim como na
cidade, também pra quem trabalha na fábrica vai tomando esse
conhecimento, que é preciso sindicato, precisa se organizar. A Luta pela terra
ela não pode ser feita sozinha, porque a luta feita sozinha geralmente dá em
morte ou dá em desistência. Então, as famílias também percebem que a luta
pela terra é uma luta coletiva. Então, isso também é importante, ela é um
sonho que em alguma medida é familiar, mais é também uma prática que é
coletiva. [SIC] (Informação verbal, Luiz Zarref, Corumbá - Goiás. 2016)

A luta pelo acesso a terra no Brasil, organizada através dos movimentos sociais, é uma
questão histórica. A conquista da terra para um assentado representa a construção de um novo
lugar de “produzir a vida”, como disse Luiz Zarref (2016).
Os relatos sobre a reforma agrária e de um espaço de apropriação, ou seja, a
reterritorialização desse sujeito e de sua família é exposta em muitas narrativas.
Seu Raimundo Marques de Oliveira (2017)45 50 anos, vivia na cidade, hoje mora
acampado no pré-assentamento Dom Tomás Balduino, resolveu entrar na luta para mudar de
vida. “[...] eu mesmo, a gente morava na cidade, eu era marceneiro. E eu sempre querendo,
chamando ela pra mudar de vida. Telma vamo mudar, eu acho que essa nossa vida já deu.
Aquele estresse da cidade. [...] Tamo felizes, na esperança que a gente esteja brevemente na
parcela da gente”.
De acordo com João Edmilson Fabrini (2008, p. 239) a organização dos camponeses e
camponesas nos movimentos sociais se “[...] tornaram paradigmáticos na realização de lutas e
passaram a ser considerados a forma mais eficiente de resistência dos camponeses”.
Marcio Ney da Costa (2016) era funcionário da GECI Ambiental em Anápolis, mas
resolveu entrar na luta pela terra. “[...] Aí a gente pegou e veio até Corumbá e fez a inscrição.
Foi em julho de 2014 a gente vei aqui, fez a inscrição e aí voltamos para Anápolis. Aí a gente
foi arrumano a documentação tudo, cadastro”.

45

Raimundo Marques de Oliveira. Camponês, acampado no pré-assentamento Dom Tomás Balduino. Formosa –
Goiás. Em entrevista a autora em 02 fev. 2017.

179
Lá em Anápolis no Conjunto Filósofo Machado que eu resido lá, minha mãe
ainda mora lá né. E aí a gente veio pra primeira vez na ocupação do dia 31
de agosto de 2014 né. Que aí eu pensei assim, nossa aquele tanto de gente,
que foi uma multidão muito grande né, tinha mais de 3500 família. Pela
minha primeira vez numa ocupação. Eu gostei muito, muito bom mesmo. E
aí tô aqui até hoje na luta pela terra, conquistar a terra né. [SIC] (Informação
verbal, Marcio Ney da Costa, Formosa - Goiás. 2016)

Fabrini (2008, p. 243) explicita que a luta pela terra implica num aprendizado que não
está limitado à conquista econômica, pois se realiza nesse processo um conjunto de reflexões
e ações variadas, passando pelo “[...] resgate de valores, cultura e costumes do campo, bem
como ações ligadas à geração de rendas, pobreza, concentração fundiária, violência no campo,
enfim, criticas a estrutura desigual da sociedade ordenada pelo modo capitalista de produção”.
[...] O Acampamento Dom Tomás Balduino é fruto das jornadas de 2013.
[...] aquela jornada de 2013 era fundamentalmente um levante da população
pobre frente ao caos da cidade, [...] e várias outras ocorrências na periferia
de Goiânia que ocorreram naquele ano de contra transporte, contra
fechamento de escola. [...] Então, em alguma medida o Acampamento Dom
Tomás Balduino é fruto disso, porque a partir desse processo de levante nós
começamos o trabalho de base. [...] E aí isso se casa com o trabalho de base
inicialmente não era pro Dom Tomás, a gente ainda tava fazendo o trabalho
de base pra organizar os grupos ainda urbanos quando a gente descobre
então a situação de ilegalidade e de violência brutal do latifúndio Santa
Mônica, do complexo Santa Mônica. Então o trabalho de base que já estava
bastante volumoso ele se encontra com essa oportunidade de encontrar um
latifúndio próximo a Goiânia, próximo à metrópole que pudesse ser feito a
ocupação. [SIC] (Informação verbal, Luiz Zarref, Corumbá - Goiás. 2016)

O histórico da luta pela terra no acampamento Dom Tomás Balduino, bem como seus
sujeitos estão referenciados nas falar de Luiz Zarref (2016), quando narra os aspectos iniciais
da luta no Complexo Santa Mônica.
[...] Então, a ocupação do complexo Santa Mônica ela é em primeiro lugar
uma novidade que confirma o que já há algum tempo a gente vem lendo que
é o novo perfil da base do MST. [...] Ainda tem no Dom Tomás muitos
camponeses sem terra, alguns trabalhadores rurais, mais a grande maioria
são pessoas que mesmo é da cidade.
Muitas costureiras, muitos
trabalhadores da construção civil, muitas pessoas que trabalham no setor de
serviços. [...] Então, o Dom Tomás em primeiro lugar é isso né, esse novo
perfil, mais em segundo lugar também é a luta contra essa nova forma de
poder no campo. É a representação aqui em Goiás, seja uma das primeiras
mais concretamente contra o agronegócio de fato, o histórico de luta do MST
aqui do Estado era contra o latifúndio atrasado. Mais contra o agronegócio,
na sua forma mais acabada que envolve a política institucional, a mídia, o
latifúndio obviamente e os poderes executivos, judiciário.
[SIC]
(Informação verbal, Luiz Zarref, Corumbá - Goiás. 2016)
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Nas vozes dos representantes da luta pela terra e contra o latifúndio novo, - que
dialoga em todas as esferas do capital - por sua vez, é de certa forma, os(as) sem terra
tornando-se sujeitos que passam a lutar pelos seus direitos, pela conquista da cidadania e pelas
transformações sociais.

Subcategoria: Produção de alimentos saudáveis

E2: Dom Tomás também tem muita produção. Desde os primeiros momentos que nós tivemos
clareza que não ia tomar a reintegração de posse, não ia ter despejo, em torno de mais ou
menos dois meses. Nós entramos dia 31 de agosto então, setembro, outubro ficou muito claro
para nós que pelo menos até a virada do ano nós permaneceríamos na terra. Então, iniciou um
trabalho muito forte da produção, da cooperação baseado na agroecologia. [...] nós chegamos a
plantar entorno de 200 hectares, mais de 28 espécies diferentes de plantas, fora as medicinais,
as nativas, teve muita recuperação da APP onde nós estávamos.
E3: [...] Lá o nosso modelo de produção funciona normal, nois tem a produção no coletivo.
E25: [...] debaixo de um telhado é muito bom sabe, mais debaixo da lona me sinto melhor eu
gosto muito. Não sei se é porque está no sangue, já eu vem de muito tempo assim. Na época de
dificuldade da gente, eu morei muito tempo dentro de um barraco de lona dentro da cidade
trabalhano pros outro e morando dentro de um barraco de lona. Aí quando eu consegui fazer
minha casinha pra mim, eu tava no paraíso né. Mais a gente quando o tempo vai passano, aí
acontece de vir pro movimento desse aqui. Quando chega aqui viu que aquilo que eu pensava
que era não era. Hoje sim, eu sei o quê que é. A gente resgatar as raízes da gente né, a origem
lá do passado e saber que há o rumo pra gente seguir, um rumo, uma conquista, alguma
reforma agrária e tal, um alimento saudável né. Isso é muito bom.
E26: Na Santa Mônica marcou bastante a produção né.
E6: [...] Quando a gente vem da cidade, a gente acha que é igual chegar no mercado. Você vai
pegando, colocando no carrinho, passar no caixa, pagar e saír. O processo é bem mais intenso,
é mais complexo, mais não é muito difícil. [...] a gente vai ter que plantar corretamente, a gente
vai ter que carpir. Porque pra quem vem da cidade pensa que vamos usar mata-mato e pronto.
Não, vamos usar agrotóxicos. E aí depois do capim, vamos saber escolher a semente, plantar
semente crioula, não plantar transgênica, fazer o nosso banco de semente.
E6: Esses que vieram do campo e tudo mais, vão ter que aprender, esse novo jeito que é o jeito
que vai alimentar muita gente, e ainda conseguir salvar, ou pelo menos, oxalá, preservar
aqueles biomas, esse ecossistema que resiste frente toda essa ofensiva de químicos e
agroquímicos.
E6: E aí o nosso modo de plantar, que a gente aposta nele, que é pra alimentar não só a gente
de uma forma saudável, mas alimentar toda a classe trabalhadora. É o modo com a
agroecologia. Que é esse, a gente vai se relacionar com a natureza. A gente vai plantar, a gente
vai preservar as nascentes, vai conseguir fazer esse consorcio, do que vai casar com o que.
E6: e todos esses anos que nós viemos fazendo luta, que nós viemos assentando famílias,
fazendo com que muitas famílias saíssem da pobreza. Porque tem muitas que morrem de fome
na cidade e quando vão pro campo, não só produzem alimento pra elas, como também vivem
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do alimento que produzem. Sem explorar ninguém pra isso.
E32: [...] na cidade você não tem aquela preocupação, de você plantar nada, tudo vem de graça.
E aqui não, você planta, você espera crescer, você mesmo colhe, você mesmo faz. O bom é
isso, você não precisa ir lá comprar. Você mesmo planta, num tem agrotóxico.
E24: Nós que produzimos somos tachados de vários nomes. Mas eles não vê que os que eles
comem, sai das nossas mãos. Nós plantamos pra eles comerem. Outro dia uma pessoa nos
agradeceu, falou: muito obrigado, se vocês não existissem, não lutassem pela terra e plantasse,
nós não teríamos o café da manhã, o almoço e o jantar.
E18: [...] a qualidade da semente que existia antigamente. A semente crioula eu acredito que
ela é mais resistente, fácil de se trabalhar, de se manusear, e fácil até de comercializa. Nós
temos uma plantação de milho e feijão. A nossa expectativa é uma boa safra, tá muito bonita
nossa plantação.
E26: A repressão veio, mas nóis soube combater a repressão com alimentos.

F) Subcategoria: Produção de alimentos saudáveis
Esta subcategoria mostra a partir das palavras dos(as) sujeitos(as) sociais do
acampamento Dom Tomás Balduino, que um dos grandes objetivos para além da
democratização do acesso à terra e a reforma agrária, é a produção de alimentos. E alimentos
saudáveis.
Franciele Souza Soares (2017), 19 anos, fala da experiência em plantar no campo.
“[...] na cidade você não tem aquela preocupação, de você plantar nada, tudo vem de graça. E
aqui não, você planta, você espera crescer, você mesmo colhe, você mesmo faz. O bom é isso,
você não precisa ir lá comprar. Você mesmo planta, num tem agrotóxico”. Telma Lopes dos
Santos (2017) produz muitas variedades de feijão e milho no pré-assentamento, porém
questiona que ainda assim, são tachados e sofrem preconceito e humilhações por estarem na
terra.
[...] Nós que produzimos somos tachados de vários nomes. Mas eles não vê,
que os que eles comem, sai das nossas mãos. Nós plantamos pra eles
comerem. Outro dia uma pessoa nos agradeceu, falou: muito obrigado, se
vocês não existissem, não lutassem pela terra e plantasse, nós não teríamos o
café da manhã, o almoço e o jantar. [SIC] (Informação verbal, Telma Lopes
dos Santos, Formosa - Goiás. 2017)

O acampamento Dom Tomás Balduino, segundo Luiz Zarref (2016) teve uma grande
produção de alimentos, de acordo com o integrante do MST, com a possibilidade de ocupar a
terra por mais dois meses, todos começaram a produzir sua lavoura. “[...] Nós entramos dia 31
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de agosto então, setembro, outubro ficou muito claro para nós, que pelo menos até a virada do
ano nós permaneceríamos na terra. Então, iniciou um trabalho muito forte da produção, da
cooperação baseado na agroecologia”. De acordo com Zarref (2016) chegaram a plantar em
200 hectares, mais de 28 espécies variáveis de sementes, como também as medicinais e as
nativas. “[...] teve muita recuperação da APP onde nós estávamos”. “[...] Lá o nosso modelo
de produção funciona normal, nois tem a produção no coletivo”, diz Ione Ferreira Silva
(2016), camponesa e acampada.
Elizabet Cerqueira (2016) descreve em seus relatos o processo de vivência dos(as)
sujeitos(as) que vem da cidade para o campo e o contato com a terra. “[...] Quando a gente
vem da cidade, a gente acha que é igual chegar no mercado. Você vai pegando, colocando no
carrinho, passar no caixa, pagar e saír. O processo é bem mais intenso, é mais complexo, mais
não é muito difícil”. Assim, “[...] a gente vai ter que plantar corretamente, a gente vai ter que
carpir. Porque pra quem vem da cidade pensa que vamos usar mata-mato e pronto”. Cerqueira
(2016) continua: “[...] Não, vamos usar agrotóxicos. E aí depois do capim, vamos saber
escolher a semente, plantar semente crioula, não plantar transgênica, fazer o nosso banco de
semente”.
[...] Esses que vieram do campo e tudo mais, vão ter que aprender, esse
novo jeito que é o jeito que vai alimentar muita gente, e ainda conseguir
salvar, ou pelo menos, oxalá, preservar aqueles biomas, esse ecossistema que
resiste frente toda essa ofensiva de químicos e agroquímicos. [SIC]
(Informação verbal, Elizabet Cerqueira, Formosa - Goiás. 2016)

Seu Raimundo Marques de Oliveira (2017) também fala do processo de utilizar
somente a semente crioula na sua plantação em Formosa. “[...] A semente criola eu acredito
que ela é mais resistente, fácil de se trabalhar, de se manusear, e fácil até de comercializa. Nós
temos uma plantação de milho e feijão. A nossa expectativa é uma boa safra, tá muito bonita
nossa plantação”.
As sementes crioulas plantadas como as de seu Raimundo no pré-assentamento em
Formosa de Goiás, são variedades desenvolvidas ou produzidas por camponeses(as),
assentados(as) da reforma agrária, quilombolas ou indígenas. São sementes passadas de
geração em geração e são preservadas nos muitos bancos de sementes que existem no Brasil.
Os bancos de sementes são de extrema importância, pois serve principalmente como
garantia para os camponeses e comunidades tradicionais darem continuidade a cultura milenar
da biodiversidade, garantindo uma segurança alimentar a sua escolha. As sementes crioulas
constituem um imenso repositório não somente para as comunidades que as conservam, mas
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para toda a sociedade, ao contrário das sementes geneticamente modificadas, com alto teor de
agrotóxicos, com sua terminologia suicida. Ou seja, não se reproduzem, estão condicionadas e
encarregadas apenas a dar lucro as grandes transnacionais de sementes transgênicas. Horácio
Martins de Carvalho (2013, p.40) corrobora com esta reflexão afirmando que “[...] o domínio
das grandes corporações sobre a produção e distribuição de sementes determina o que, como e
quando a maioria dos produtores rurais poderá produzir”. Carvalho (2013) diz que esse
monopólio delimita ou interfere de maneira decisiva sobre quais as matérias-primas que serão
ofertadas para as agroindústrias. “[...] E, indiretamente, permite que um grupo de grandes
corporações privadas escolha quais produtos estarão disponíveis para o abastecimento
alimentar no varejo através das redes nacionais e internacionais oligopolizadas de
supermercados”. Segundo o autor, do ponto de vista ideológico,
[...] esse domínio é aceito e legitimado pela maioria da população em
consequência da manipulação da opinião pública através dos meios de
comunicação de massa que favorece, seja pela propaganda comercial, seja
pela afirmação de novos valores de comportamento em relação ao consumo,
a aceitação passiva da oferta de novos bens alimentares industrializados
produzidos a partir de interesses econômicos das corporações multinacionais
de alimentos. (CARVALHO, 2013, p. 42 – 43)

Elizabet Cerqueira (2016) atribui essa riqueza de variedades na produção no
acampamento à agroecologia. “[...] É o modo com a agroecologia. [...] a gente vai se
relacionar com a natureza. A gente vai plantar, a gente vai preservar as nascentes, vai
conseguir fazer esse consorcio, do que vai casar com o que”. Esse processo baseado em
sementes crioulas e na agroecologia, simboliza uma nova frente de preservação não só do
ecossistema e de toda a sua biodiversidade, mas também de transformações sociais na
sociedade. Murilo Mendonça Oliveira de Souza (2017)46 descreve essa filosofia.
A agroecologia deve, acima de tudo, ser entendida a partir de uma base
filosófica dialética. Nessa perspectiva, além da substituição de um pacote
agrícola químico-dependente por um conjunto de insumos orgânicos, a
agroecologia prevê um processo de transformação que inclui a garantia do
acesso a terra pela reforma agrária, o resgate e/ou o fortalecimento dos
conhecimentos tradicionais sobre agricultura, a autonomia camponesa e o
respeito às relações de gênero e a juventude camponesa. [SIC] (Informação
verbal, Murilo Mendonça Oliveira de Souza, Goiás – GO. 2017)

46

Murilo Mendonça Oliveira de Souza. Geógrafo, professor da Universidade Estadual de Goiás – UEG e do
Programa Pós-graduação Recursos Naturais do Cerrado – RENAC – UEG. Coordenador do Núcleo de Pesquisa
em Agroecologia e Educação do Campo – GWATÁ – UEG. Goiás – GO. Em entrevista a autora em 02 mai.
2017.
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Portanto, a agroecologia integra a sociedade como um todo e não somente como
ressaltam as transnacionais, - que por sua vez já produzem nesse nicho - uma produção
orgânica, mas sim, a não expropriação do outro, o não uso de situação análoga à escravidão,
uma construção coletiva, uma educação questionadora, sementes crioulas etc. Ana Primavesi
(2016, p.23) uma das maiores defensoras mundiais na preservação do solo de forma integrada,
afirma que das três mil espécies de plantas alimentícias usadas no mundo inteiro, em 1880,
em que cada região cultivava seus alimentos principais próprios como, por exemplo, milho no
México, arroz na Ásia, cevada e sorgo no Oriente Médio, milheto na Mongólia, centeio na
Europa Oriental, trigo na Itália e Espanha etc., ocorreu uma redução para 15 alimentos básicos
para facilitar o trabalho dos supermercados. Primavesi (2016, p. 191) ressalta também que a
agricultura atual “[...] modificou radicalmente os ecossistemas, implantando sistemas
mecanicistas, não naturais, com visão de curtíssimo prazo, a favor de lucros momentâneos,
que destroem o solo, os cursos de água, o clima e o futuro da humanidade”.
O alimento neste sentido tem outros significados para esses atores, não é somente para
as necessidades de sobrevivência. Mas, sobretudo, para uma transformação da sociedade, em
perceber que o alimento, alimenta a esperança, alimenta os caminhos, enfrenta os medos e a
repressão continuada pelo capital. “[...] A repressão veio, mas nóis soube combater a
repressão com alimentos”. José Sebastião da Costa (2017), 51 anos, camponês, acampado.

Subcategoria: Direitos

E2: O Movimento sem terra ele é uma luta por emancipação pra gente reconstruir o sujeito
histórico no Brasil. O movimento sem terra foi o instrumento pelo qual nós tivemos a maior
rebelião popular da história do Brasil, que foi a luta pela terra na década de 90, mais de um
milhão de famílias estavam envolvidas sobre o instrumento do MST. Então, principalmente
pela capacidade política, pela, pelo rigor que o MST tem com a formação, com a organicidade,
com esse zelo da formação.
E2: [...] O processo de enfrentamento da propriedade privada da terra que basicamente só o
MST faz né nesse país. Ele é muito pedagógico, ele é muito formativo e quando você tem a
luta coletiva fazendo enfrentamento da propriedade privada. Então, o MST pra mim é um
processo de distribuição, de direitos, de renda é um processo de emancipação, de construção
desse sujeito político da luta popular no Brasil, e é o movimento do devir do quê que pode ser o
socialismo brasileiro.
E29: [...] Uma vez preso e com dificuldade de justificar a prisão, porque não tinha como
justificar a prisão, do ponto de vista “legal”, “jurídico” ela não se sustenta. [...] foi
imediatamente caracterizada como prisão política. [...] Então, como é que você lida com a
prisão política? Não basta apenas uma boa assessoria jurídica, fazendo uma disputa digamos
assim nos tribunais, se utilizando da jurisprudência, de todo acúmulo desse arcabouço jurídico
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que existe. No nosso caso como se tratava de uma prisão política, e você tinha que saber
combinar as duas coisas. [...] Então, a frente da defesa jurídica técnica e da articulação política,
por isso de imediato surgiu à iniciativa da construção do comitê. Comitê Dom Tomás Balduino
que cumpriu esse papel no sentido de ser essa organização das várias forças políticas no
Estado, conectada com o nacional e internacional.
E29: [...] A prisão no sistema capitalista é uma forma de castigo, tu tira o individuo da
sociedade por uma ou outra razão e impõe o castigo. E toda rebeldia do preso é respondida com
mais castigo. [...] Então, isso é uma situação muito complicada, é um choque, é um
antagonismo totalmente, é uma inversão total do seu cotidiano. Você tá hoje trabalhando,
organizando, participando, der repente você é fechado num determinado espaço e alí você vai
viver num mundo a parte da sociedade. [...] Então, é um mundo, é um momento, é uma vida
bastante difícil, totalmente dependente. Você fica vulnerável, você num tem informação, você
não tem comida, você não tem nada se alguém não levar pra você. É tirado tudo, tira tudo de
você.
E29: Então, além do ponto de vista psicológico, tu fica totalmente abalado porque você tá num
lugar que é muito tenso, onde tudo pode acontecer a qualquer momento. Então, você não
consegue ficar um minuto tranquilo, tudo pode acontecer e você totalmente vulnerável.
E29: Então, a leitura foi elemento fundamental pra ocupar o tempo. Então, eu aproveitei
também cansar um pouco o físico pra poder então combinado com as caminhadas e a leitura.
Junto com isso as visitas que foram entorno de 200 em 140 dias, me tirava da rotina. [...] e aí a
visita me levava notícia, me levava informação, levava apoio, levava um abraço, levava tudo.
E29: [...] no dia seguinte da prisão já veio o deputado João Daniel, representando o núcleo
agrário e o Paulo Pimenta, que veio representando a Comissão de Direitos Humanos da
câmara. [...] e já em seguida a visita do Dom Washington e o Zé Fernandes. Dom Washington
chegou para assumir um compromisso. Ele disse: Oh Valdir eu não vou sossegar enquanto não
ajudar a te libertar, você é minha prioridade. Então, essa presença simbólica significativa dele,
que depois acabou se transmitindo num assumir da instituição CNBB.
E29: [...] E as milhares de cartas que eu recebi, algumas mais de reflexões políticas e tal. Mais
algumas simples, com desenho, com coraçãozinho, com convite, crianças que nunca vi que não
me conhece. Eu não te conheço, mais ouvi falar sobre você e tal. Então isso tudo era conforto
né, muito importante na caminhada que a gente teve. Então traduzia em lágrimas, mais era uma
lágrima de alegria.
E29: [...] a liberdade eu recebi com alegria e com tristeza ao mesmo tempo. Ela não foi uma
alegria completa porque eu queria que o Luiz saísse também e que os outros também fossem
devolvidos a liberdade.
E3: Nossa, eu espero muita coisa da luta viu. Eu espero que a gente tem uma transformação
social muito boa, que a gente tenha reforma agrária na realidade. Porque até hoje a gente tem
ela só no pensamento. Que a gente tenha reforma agrária na realidade, que hoje em dia tá um
pouco assim meio difícil, mais ainda dá pra gente conquista o sonha da gente, dá pra conquista.
O desemprego hoje tá muito grande. Teve uma época que teve uma imigração muito grande
que foi do campo para cidade, foi na época que o campo não favorecia bem as pessoa, então
eles resolveram buscar na cidade. Era o lugar certo pra conseguir aquilo que a gente queria.
Mais hoje na realidade a cidade não é mais esse lugar, então é onde a gente tá tendo a
‘reimigração’ da cidade pro campo.
E31: Então, os caso das prisão aqui no estado de Goiás, os casos das prisões no Paraná aonde
eles enquadram a luta pela terra como um ato de organização criminosa simboliza essa ação
orquestrada do estado, de parte do poder judiciário do estado brasileiro, parte dos setores
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políticos do estado brasileiro e da grande mídia que se comporto aí como mídia golpista,
mesma mídia que apoiou o Golpe Militar de 64 é a mídia que hoje se posicionam num processo
de criminalização as forças de esquerda nesse país.
E3: [...] agora é o momento certo da gente lutar e conquistar o que a gente busca, porque se a
gente deixar passar esse momento desse regresso, do da cidade pro campo, aí vai ficar um
pouquim mei difícil. Mais se a gente conseguir agora ou pelo meno tentar dar uma guinada
maior agora, a gente ainda consegue ainda essa transformação que a gente busca.
E30: A luta pela terra eu espero. Coisa boa né é luta! Porque com esses governo que nois tá
teno hoje, capitalista aí tá difícil. Mais a conquista pela terra ela tem que vir sim. Isso é pra
mostrar a realidade. Nois tem que. Mostrar pra realidade pro país que nois temo que ter essas
terras em mãos, pra nois trabalhador camponeses. Campesinato né. Porque é muito difícil ocê
ficar com uma família na cidade e sabeno que alí tem terra improdutiva, com grande escala na
mão de um. E saber que é devedora e não poder trabalhar na terra. Aí o movimento, já nessa
parte, eu gosto muito do MST nessa parte sabe? Então, um movimento de garra, de luta e que
luta pela conquista da terra mesmo. Então, é por isso que eu tô dentro.
E30: Mais eu nem penso nisso se causo eu desista da luta eu só quero assim que quem tem seu
sonha corre atrás que vai conseguir... Não tem outra explicação. Corre atrás que consegue né?!
É isso.
E7: [...] eu tive muitos conhecimento que eu nunca sabia que existia, parece que uma coisa que
fica escondido. Isso mesmo, que a direita num mostra sabe? Pro povo nosso brasileiro o que
realmente é a realidade da vida e também a gente pra voltar as nossa orige de onde a gente vei.
Que nossos pais já eram camponeses. Aí me deu essa vontade também. Meu pai era um
plantador de melancia no Paraná. Parece que eu tô viveno aquilo que meu pai fazia lá no
Paraná né. E pra mim eu tô tendo essa grande experiência de ser um grande camponês de
verdade e voltar à origem que meu pai era, minha mãe, meus avós né. E aí estamos lá em
Formosa produzindo já né, como acampados né, e aguardando até a gente ter a conquista da
terra.
E7: Muito! Dignidade, honestidade, direito, saber o que é meu direito. Eu vim aprende agora.
O que é meus direito.
E25: Eu espero um futuro bem promissor né. Espero porque ate a própria terra ela nos dá o
direito de sonhar né e de prover alguma coisa pro futuro. Tenho muito companheiros que estão
na terra, tão trabalhano, trabalha muito. Mais qual trabalho hoje em dia que não trabalha
muito? O povo hoje em dia fala muito de trabalho escravo, trabalho escravo, mais todo trabalho
hoje é um trabalho escravo.
E25: [...] terra para ter uma vida mais tranquila, dar uma vida mais digna pra família, pra
esposa, pros filho né. Ter um ensino de boa qualidade, ter uma educação de qualidade, ter uma
saúde excelente né. Isso eu penso que nós temos que pensar pro nosso futuro. Porque
ultimamente nois não temos saúde, não temos qualidade de vida, não temos educação. Você
observa que o pouco que tem, o nosso governo tá querendo tirar né. E dessa forma a gente tem
que tentar fazer alguma coisa, lutar pra construir alguma coisa.
E27: [...] ocupação pra mim, a gente tá ocupando uma área que tá ilegal, agente não tá indo lá
pra fazer arruaça, a gente tá indo lá assim, pra gente lutar por um direito nosso.
E26: antes eu achava que era uma bagunça, tinha outra visão, não sabia. Só quando você
conhece o movimento, convive com o movimento, você sabe. Eu mesmo vim saber o que era
uma luta de classe através do movimento. E faço parte da classe trabalhadora, mas não sabia
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que existia uma classe trabalhadora. Como o movimento é de luta, e faz seu requerimento dos
seus direitos, e tem suas varias maneiras de luta, então a gente colocava o movimento como
criminoso. Mas na verdade, é lutando pelos nossos direitos e lutando também por aqueles que
estão lá na rua, mas às vezes eles condena.
E26: Se agente quiser alguma coisa, a gente vai ter que lutar. Sem luta a gente não consegue.
Ou a gente pode ficar dormindo. E ver a banda passar, e vendo a gente mais escravo ainda.
Porque hoje o trabalhador é um escravo, mas um escravo sem corrente.
E6: [...] a bandeira é ordem e progresso, mas ordem de quem e progresso pra quem?
E6: Tem gente, que do mesmo jeito que eu, que não tem nenhum bem material, mas que almeja
uma nova sociedade e que do outro lado do mundo, tem gente assim que tem uma organização,
e que nutre esse anseio e esse objetivo de construir uma sociedade socialista, em que todos nós
sejamos iguais, mulheres e homens iguais. Onde ninguém vai oprimir ninguém e ninguém vai
explorar ninguém. Então isso é muito bonito e isso é muito motivador e te coloca numa
situação em que por mais que as coisas estejam doídas, porque a fome dói, saudade dói, doença
dói, você não ter uma educação que não mostra a sua realidade dói. São coisas que você sente
na pele, na alma, e quem não acredita na alma, sente na pele. E aí quando você vai se
construindo assim.
E10: Meu sonho é ter minha terra né, fazer minha casa, e trabalhar na terra.
E32: [...] eu sai do serviço, ai todo mundo ficou falando: ficou doida, fica debaixo de barraca,
pode interná. Agora eu tô aqui, daí agora todo mundo fala: você é guerreira mesmo.
E32: eu acho aqui uma maravilha, igual eu sou de Anápolis e daqui eu não quero sair não.
Vamo ficar aqui, porque aqui é a melhor coisa. É como eu falo: aqui no campo a gente tá
vivendo, lá a gente não vivia. Lá a gente só trabalhava, trabalhava, aqui não, a gente vive.

H) Subcategoria: Direitos
Nesta subcategoria se evidencia pelas vozes dos atores sociais a tomada por direitos
fundamentais à vida. Ter direito de ter direito, ter direito ao território, ter direito a terra, a
água, a comida, a educação, a liberdade etc., são caminhos a possibilidade de resistir e
construir alternativas para a defesa de uma sociedade mais igualitária e cidadã.
Direitos humanos não se pedem de joelhos, exige-se de pé. Contrariamente a frase
expressada por Dom Tomás Balduino (2014), a grande transformação mercadológica, que
com muita força supõe a Terra como um baú de recursos (BOFF, 2014, p. 11), e com ela os
seres humanos. Essa forma de organizar a sociedade ao redor dos interesses econômicos do
mercado cindiu a humanidade de cima abaixo. Boff (2014, p.12) em suas palavras sábias fazse a leitura: “[...] um fosso enorme se criou entre poucos ricos e muitos pobres. Gestou-se
uma espantosa injustiça social com multidões feitas descartáveis, consideradas zeros
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econômicos, óleo gasto, não mais interessante para o mercado: produzem irrisoriamente e
consomem quase nada”.
Nestas circunstâncias os direitos quaisquer, estão à negociação. Nos relatos mais duros
que envolvem os homens e mulheres do acampamento Dom Tomás Balduino, expressam a
amargura de um sistema capitalista. Como nos ensina Boff (2014, p. 10), “[...] tudo pode ser
levado ao mercado, do sexo à Santíssima Trindade. De tudo pode-se obter lucro. Até as coisas
mais sagradas, ligadas diretamente à vida, como água potável, sementes, solos, órgãos
humanos. São objetos de compra e venda e, por isso, ocasião de acumulação”.
Neste sentido, José Valdir Misnerovicz (2016) militante do MST, narra às ofensivas do
capital à luta pela terra e aos direitos fundamentais a partir de sua prisão em abril de 2014, no
augi da contraofensiva ao senador Eunício Oliveira pela posse da terra em Goiás.
[...] A prisão no sistema capitalista é uma forma de castigo, tu tira o
indivíduo da sociedade por uma ou outra razão e impõe o castigo. E toda
rebeldia do preso é respondida com mais castigo. [...] Então, isso é uma
situação muito complicada, é um choque, é um antagonismo totalmente, é
uma inversão total do seu cotidiano. Você tá hoje trabalhando, organizando,
participando, de repente você é fechado num determinado espaço e alí você
vai viver num mundo a parte da sociedade. [...] Então, é um mundo, é um
momento, é uma vida bastante difícil, totalmente dependente. Você fica
vulnerável, você num tem informação, você não tem comida, você não tem
nada se alguém não levar pra você. É tirado tudo, tira tudo de você. [SIC]
(Informação verbal, José Valdir Misnerovicz, Corumbá de Goiás. 2016)

Em seus relatos as marcas dos contornos da luta de classe permanecem cristalizadas:
“[...] Uma vez preso e com dificuldade de justificar a prisão, porque não tinha como justificar
a prisão, do ponto de vista legal, jurídico ela não se sustenta. [...] foi imediatamente
caracterizada como prisão política”. Então, “[...] como é que você lida com a prisão política?
Não basta apenas uma boa assessoria jurídica, fazendo uma disputa digamos assim nos
tribunais, se utilizando da jurisprudência, de todo acúmulo desse arcabouço jurídico que
existe”.
No nosso caso como se tratava de uma prisão política, e você tinha que saber
combinar as duas coisas. [...] Então, a frente da defesa jurídica técnica e da
articulação política, por isso de imediato surgiu à iniciativa da construção do
comitê. Comitê Dom Tomás Balduino que cumpriu esse papel no sentido de
ser essa organização das várias forças políticas no Estado, conectada com o
nacional e internacional. Junto com isso as visitas que foram entorno de 200
em 140 dias, me tirava da rotina. [...] e aí a visita me levava notícia, me
levava informação, levava apoio, levava um abraço, levava tudo. [SIC]
(Informação verbal, José Valdir Misnerovicz, Corumbá - Goiás. 2016)

Como a luta nos movimentos sociais populares como o MST, são unificadas e

189

coletivas em sua construção organizativa nacional e internacional (FABRINI, 2008, p. 260), é
preciso considerar que o movimento se alimenta de “energia local do território”, ou seja, “[...]
o assentamento, o acampamento e os grupos de pequenos agricultores, por exemplo, se
constituem como parte do território que alimentam e oxigenam a ação de movimentos e
organizações de entidades nacionais e transnacionais”. Portanto, “[...] o território constitui
como base de ação das forças camponesas organizadas”.
Deste modo, uma representatividade como integrantes e militantes organizativos, a
exemplo do MST e de José Valdir Misnerovicz, consolidados em sua filosofia socialista, são
cooptados pelas forças contrarias a justiças sociais, aqui as do campo, podem criar um
enfraquecimento no processo de construção de luta pela terra e pelo território.
Luiz Zarref (2016) do MST, afirma que a prisão do Misnerovicz é na verdade uma
tentativa de aprisionar a causa, a luta, o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. Outra
reflexão de Zarref (2016) é o processo de enfrentamento da propriedade privada da terra que
segundo ele, só o MST faz no país. Sendo um processo pedagógico e formativo, à medida que
você tem a luta coletiva fazendo enfrentamento da propriedade privada. Ainda de acordo com
Zarref (2016) o MST como um movimento social popular, é “[...] um processo de
distribuição, de direitos, de renda, é um processo de emancipação, de construção desse sujeito
político da luta popular no Brasil e é o movimento do devir do quê que pode ser o socialismo
brasileiro”.
O Movimento sem terra ele é uma luta por emancipação pra gente
reconstruir o sujeito histórico no Brasil. O movimento sem terra foi o
instrumento pelo qual nós tivemos a maior rebelião popular da história do
Brasil, que foi a luta pela terra na década de 90, mais de um milhão de
famílias estavam envolvidas sobre o instrumento do MST. Então,
principalmente pela capacidade política, pelo rigor que o MST tem com a
formação, com a organicidade, com esse zelo da formação. [SIC]
(Informação verbal, Luiz Zarref, Corumbá – Goiás. 2016)

Sobrepondo ao processo de modernização do campo que sujeita entre outras coisas,
sucessivas e diversificadas formas de expropriação que são inerentes à expansão do
capitalismo, os direitos requeridos pelos povos em luta, seguem combatidos por muita
violência. Conforme José de Souza Martins há um descompasso entre economia, sociedade,
cultura e política, no que tange à nossa modernização: “[...] o Brasil é um país moderno
economicamente, mas atrasado política e socialmente, no sentido de que são negadas as
chances de exercer a plena cidadania a um enorme contingente populacional” (MARTINS,
1994, p. 2010). Corroborando neste sentido, está a indagação de Elizabet Cerqueira (2016):
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“[...] a bandeira é ordem e progresso, mas ordem de quem e progresso pra quem?”. E/ou de
Valtenir Gomes Júnior (2016): “[...] Se agente quiser alguma coisa, a gente vai ter que lutar.
Sem luta a gente não consegue. Ou a gente pode ficar dormindo. E ver a banda passar. E
vendo a gente mais escravo ainda. Porque hoje o trabalhador é um escravo, mas um escravo
sem corrente”.

Subcategoria: Repressão

E29: Então, em um determinado momento você vai sofrer essa ofensiva, às vezes a ofensiva é
maior ou menor, não existe uma única forma. Ela vai depender da conjuntura, o momento
conjuntural que vai determina como as força contrárias, vão tentar impedir as forças que
propõe fazer as mudanças.
E29: [...] E as formas clássicas são: a cooptação. A cooptação é uma forma clássica, e é
clássica porque foi usada historicamente. A divisão, então é outra forma clássica. Vou tentar
dividir um determinado grupo, uma determinada força. A repressão massiva é uma forma.
Quando você vai para uma mobilização e as forças repressivas do Estado reprime, como está
agora com muita força nesse momento.
E29: [...] eles também vão aperfeiçoando esse processo vão aprendendo e vão aperfeiçoando.
[...] E a repressão, a prisão e até o assassinato, é parte desse processo de enfrentamento da luta
de classe, e que não é uma invenção do momento, ela já vem de um acúmulo histórico da luta
de classes historicamente construída.
E29: [...] Então, a gente decide como é que você faz a luta de classe, continua fazendo,
continua organizando nessa perspectiva ante sistêmica, sabendo que a força contrária vai
utilizar de todos esses meios, esses mecanismos, essas formas pra impedir.
E29: [...] Florestan Fernandes foi à pessoa que ao elaborar isso, ao discutir a questão das
classes no Brasil sendo ele um dos principais elaboradores da teoria da classe trabalhadora
considerando a sociedade capitalista brasileira, como é que ela funciona, o Estado etc. Ele nos
diz na sua elaboração que uma organização que se propõe a alcançar seus objetivos precisa,
primeiro: cuidar pra não ser cooptado. Cuidar pra daqui a pouco tu ir pra trincheira do teu
campo oposto, do teu inimigo. Cuidar para não ser dividido, não dividir as forças.
E29: [...] A luta, organização e a luta formam uma unidade inseparável, nessa perspectiva que
nós nos propomos. Então, nós vivemos isso constantemente, então... Qual é a tarefa de uma
organização politica: 1º cuidar de seus militantes dirigentes para que eles não sejam
individualmente cooptados. Cuidar para que a organização como um todo seja cooptada, que
eles podem cooptar o indivíduo como eles podem cooptar o coletivo. Então, esse é o cuidado.
Proteger suas lideranças, suas referências, seus quadros. Então, o cuidado com essas pessoas
que se tornam referências nessa construção coletiva, mais se tornam porta vozes desse projeto.
E29: [...] Essa nossa prisão que nós acabamos sofrendo, ela é parte deste contexto, não é algo
fora, ela não é por conta de um erro nosso coletivo, individual, e não é por vontade apenas de
um juiz ou coisa assim. O quê que nós estamos vivenciando no momento atual, que tem a ver
com a prisão, o que a conjuntura influenciou, quais são os fatores conjunturais que
influenciaram?
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E29: Tudo indica que nós encaminhamos pra um longo período de um agravamento da crise
sistêmica, há uma tendência de acirramento da luta de classe. Porque, os trabalhadores, os
pobres, os excluídos, o que não são incluídos na lógica sistêmica, mais cedo ou mais tarde de
um ou outra forma vão reagir, vão responder se alto defender é uma alto defesa, certo? E
perpassa necessariamente pela luta organizada, não menos organizada, mais organizada, mais
planejada. É a resposta, a reação. [...] Porque a lógica do sistema é cada vez exclui mais gente,
mais gente e tal.
E29: Então, eles preventivamente começam olhar pra isso; nós temos que desarticular as forças
que trabalham na perspectiva de outro projeto de superação, certo? E essas organizações tem
gente, são feitas por lideranças, por pessoas, certo? Então, eles mapearam algumas pessoas e
tomaram a iniciativa de uma forma simbólica, de uma forma de dar um recado dizer: Oh nós
estamos atento. Porque, e porque que pegaram a nós do MST e acabaram no MST. Eu acabei
sendo uma representação simbólica de uma causa coletiva. Porque aqui no Estado nos últimos
anos às contradições do sistema nos levo contraditoriamente a massificar a luta pela terra.
Porque muita gente que vem de migrantes, vem em busca de trabalho, não encontra, tem
origem do campo, acabam indo para os acampamentos, pra luta. Acaba sendo que a luta pela
terra é a única alternativa, vira a tábua de salvação.
E29: Então, nós massificamos muito a luta pela terra não só o MST, mais todas as organizações
do campo nos últimos dois anos cresceu muito, e eles alertaram: Oh lembra que eu falei a terra,
a terra é o elemento central nessa disputa então se você tem uma força se acumulando para
disputar a terra tem que impedir que isso aconteça, então eles observaram isso e houve uma
pressão sobre o Estado.
E29: [...] Teve o fato da conjuntura do impeachment. Naquele momento, daquela conjuntura
houve um acirramento da sociedade, era explícita a luta entre as classes dominantes e as classes
populares. [...] é o que aconteceu então, nós tínhamos toda uma movimentação aqui, eram da
onde saíam às pessoas, as pessoas pra isso, para as caravanas de mobilização naquele período.
Eram do campo uma boa parte da representação da base do MST que ia a Brasília, ia a Goiânia,
que mobilizava, que trancava, que fazia e tal, todo aquele agito, aquela luta que foram feitas.
E29: [...] então, naquele momento eles imaginaram que esse acirramento seria agonizado, iria
ser explicitado com mais força. Aí resolveram agir, o Estado tomou uma medida e botou todo
serviço de aparato de segurança em prontidão por 60 dias, digamos alerta máxima. [...] eles
imaginavam que poderia Goiás, pelo localização geográfica e a proximidade com Brasília e
toda malha rodoviária praticamente corta Goiás.
E29: [...] Então, o fato do julgamento do impeachment dia 17 de abril, pesou pro dia 14
determinar minha prisão, certo? Porque quê a prisão veio dia 14? Ela veio com a intenção de
tirar de circuito, porque eu fazia essa ponte entre o campo e a cidade através da articulação
frente Brasil Popular.
E29: Então, a prisão ela tá dentro desse contexto geral, político do momento que tem a ver com
o acirramento da luta pela terra, que aqui em Goiás significa disputa de projeto de classe.
Como não podiam prender só eu então prenderam outros também para justificar, botaram essa
tentativa de dar uma ideia de legitimidade na prisão. [...] mais no fundo, no fundo eles queriam
prender no sentido de dar esse recado por conta daquele momento conjuntural que nós
estávamos vivendo.
E30: [...] Sabe? Então, aí a pressão foi muito pra riba de nois, por isso eles levaram nois pra
cidade pra dar depoimento. Eles queriam enquadra qualquer um de nois, então só casar o
motivo. O motivo já tinha, nois já tinha feito a ocupação né.
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E30: Então, como nois foi pra lá e a polícia queria prender mei mundo. Conseguiu o Luiz né, o
Valdir. Tem mais dois aí que tá prum lado aí, outro pra outro. Mais graças a Deus o Valdir já
saiu, agora nois tem a preocupação com o Luiz né, a família dele lá. Ele era um cara de luta,
um coordenador junto com nois. A gente vai lá. Sempre vamos lá, quando não é um, é outro
dar nossa solidariedade pra ele, e ver como é que tá a família, as condições. [...] porque não é
porque ele está lá preso que nois não ajuda, nois ajuda, sabe. Toda semana ou por mês, nois vai
lá ver as condições deles sabe? Tem água, energia pra pagar.
E7: [...] da primeira vez da ocupação lá de Santa Mônica, eles fazia aquelas repressão com a
gente né. Não deixava o pessoal levar alimentação pra dentro do acampamento, tomava, jogava
fora, fazendo as humilhações deles. E até mesmo uma vez eu lá ia de moto, eles me pararam
né. Aí eles ficaram curtindo alí tal, pedindo documentação. Ficaram me enrolando né coisinha
deles mesmo, que eles faiz no dia-a-dia deles né. Apesar que eles é um aparato né, nois
sabemos que alí também é uma classe trabalhadora. Mais tem aquele uniforme que é do Estado
e não é com a gente, trabalhador.
E27: Eles ameaçam bastante, a questão que eu falei, eles trabalham com o psicológico da
pessoa.
E27: Bom, quando você fala que é do Sem Terra, a pessoa te olha, já começa te olhar diferente.
Aí já fica tipo: Ah o que cê quer nisso? Porque cê tá lá? Sofro assim bastante, principalmente
dos jovens mesmo, eles não tem noção pelo que a sociedade prega.
E26: eu mesmo era um dos que condenava. Chegava a passar na frente do acampamento e
chamava de vagabundo, e hoje eu faço parte desse movimento, que hoje eu tenho a clareza que
não é vagabundo.
E26: Teve momentos lá que foi meio truculento né. Teve companheiros nosso que foram
presos, mas foi fruto dessa luta né, daquela ocupação da Santa Mônica. O companheiro Valdir,
os outros companheiros que foram presos em Santa Helena, mas é fruto de lá. Porque lá tinha
muito jagunços né. Lá era uma empresa de jagunços que era a Confederal. Ela monitorava,
tentava, chegaram a pegar gente nossa e soltar a 30, 50 quilômetros, bate. Muita policia né.
Fazendo a guarda até da sede lá. Guarda de gado mesmo, que nós não mechemos.
E26: A opressão que nóis sofreu em Corumbá, não foi só da policia, mas dos juízes mesmo.
Teve um dia que nós tivemo a produção muito grande mesmo, tinha excedente de verduras,
tudo orgânico, sem veneno. Nóis viemo doar na cidade, e aí o Juiz mandou que todas os
mercados, todos comercio, fechasse as portas. Ele soltou notas. Eu tenho até o papel ai. Mas a
população batia palma e descia pra receber um pé de alface, molho de couve, beterraba.
E26: Na primeira saída da Santa Monica, um acordo nosso, porque nóis tinha muita lavoura e
era orgânica. Nois já tinha doado varias vezes aqui em Goiânia, aqui em Corumbá, em
Anápolis e tinha muita lavoura ainda pra ser colhida. Fizemos um acordo, se a gente saísse
pacificamente, ele deixaria a gente colher nossa plantação. Esse dia foi um dia mais duido pra
nóis. Nóis viu aquilo, comida saudável que e difícil de se achar. E nóis que tinha pouca
experiência né, de plantar, porque a gente veio aprender com o movimento. Foi o prazo de
minutos né, da gente sair e ele colocou o gado todinho pra comer. Comer as nossas plantações.
E6: o processo de criminalização ele se dá porque o processo da reforma agrária ele não é
entendido como uma politica pública. Ele é entendido como um caso de policia, de punição.
E6: o processo de criminalização se dá e esse ano de 2016 está sendo um ano muito forte na
criminalização da luta pela terra, porque antes não havia uma lei em que nos “aniquilava”, que
pudesse ter no movimento, infiltrados, gravações, quebra de sigilo. Eram crimes antes como
esbulhos, formação de quadrilha. Crimes digamos assim, separados. Aí vem uma lei 12.050 –
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2013, que junta tudo isso e fala: esse povo faz tudo isso porque é organização criminosa.
Coloca o movimento social, o movimento popular, um movimento sem terra, que em sua
gênese foi criado para um fim politico, como se fosse uma organização com o objetivo fosse o
crime.
E6: nós estamos travando uma batalha com o judiciário burguês, que tem lado, e que não é o
nosso lado. É o lado do Estado. Então a violência, ela chega ser uma violência física e uma
violência institucional. Porque a partir do momento que você diz que homens e mulheres
trabalhadoras, que hoje são sem terra, colocando eles na mesma figura de um bandido, é não só
pra tentar inibir o avanço da luta pela terra, como também pra desmoralizar o movimento.
E6: [...] essa pagina desse ano de 2016, com a criminalização dos movimentos sociais, serve
não só pra gente se voltar mais pra nossa organização, como também pra gente a partir desse
ano, criar nossos mecanismos de segurança, proteger a vida da militância, por vezes vai em
negociações, e por isso vão presos. Foi um momento de reflexão, mas também de ação.
E28: No meu caso já sofri de professores, que falavam assim: ta com o pé sujo né. Criancinhas
pequenas quando a gente ia pra escola, o motorista pediu pra gente limpar o pé pra entrar na
vam. Outros meninos estudavam em Corumbá e a escola era meio longe, uns dois quilômetros,
daí os professores escreveram no quadro que os meninos do acampamento tavam indo na
escola com o caderno muito sujo.

I)

Subcategoria: Repressão

[...] o processo de criminalização ele se dá porque o processo da reforma
agrária ele não é entendido como uma política pública. Ele é entendido como
um caso de polícia, de punição. [...] e esse ano de 2016 está sendo um ano
muito forte na criminalização da luta pela terra, porque antes não havia uma
lei em que nos “aniquilava”, que pudesse ter no movimento, infiltrados,
gravações, quebra de sigilo. Eram crimes antes como esbulhos, formação de
quadrilha. Crimes digamos assim, separados. Aí vem uma lei 12.050 – 2013,
que junta tudo isso e fala: esse povo faz tudo isso porque é organização
criminosa. Coloca o movimento social, o movimento popular, um
movimento sem terra, que em sua gênese foi criado para um fim politico,
como se fosse uma organização com o objetivo fosse o crime. [SIC]
(Informação verbal, Elizabet Cerqueira, Corumbá – Goiás. 2016)
Teve momentos lá que foi meio truculento né. Teve companheiros nosso que
foram presos, mas foi fruto dessa luta né, daquela ocupação da Santa
Mônica. O companheiro Valdir, os outros companheiros que foram presos
em Santa Helena, mas é fruto de lá. Porque lá tinha muito jagunços né. Lá
era uma empresa de jagunços que era a Confederal. Ela monitorava, tentava,
chegaram a pegar gente nossa e soltar a 30, 50 quilômetros, bate. Muita
polícia né. Fazendo a guarda até da sede lá. Guarda de gado mesmo, que nós
não mechemos. [SIC] (Informação verbal, José Sebastião da Costa, Corumbá
– Goiás. 2016)
A opressão que nóis sofreu em Corumbá, não foi só da polícia, mas dos
juízes mesmo. Teve um dia que nós tivemo a produção muito grande mesmo,
tinha excedente de verduras, tudo orgânico, sem veneno. Nóis viemo doar na
cidade, e aí o Juiz mandou que todas os mercados, todos comércio, fechasse
as portas. Ele soltou notas. Eu tenho até o papel ai. Mas a população batia
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palma e descia pra receber um pé de alface, molho de couve, beterraba.
[SIC] (Informação verbal, José Sebastião da Costa, Corumbá – Goiás. 2016)
Então, em um determinado momento você vai sofrer essa ofensiva, às vezes
a ofensiva é maior ou menor, não existe uma única forma. Ela vai depender
da conjuntura, o momento conjuntural que vai determina como as força
contrárias, vão tentar impedir as forças que propõe fazer as mudanças. [SIC]
(Informação verbal, José Valdir Misnerovicz, Corumbá – Goiás. 2016)
[...] as formas clássicas (ofensivas) são: a cooptação. A cooptação é uma
forma clássica, e é clássica porque foi usada historicamente. A divisão, então
é outra forma clássica. Vou tentar dividir um determinado grupo, uma
determinada força. A repressão massiva é uma forma. Quando você vai para
uma mobilização e as forças repressivas do Estado reprime, como está agora
com muita força nesse momento. [SIC] (Informação verbal, José Valdir
Misnerovicz, Corumbá – Goiás. 2016)
[...] eles também vão aperfeiçoando esse processo vão aprendendo e vão
aperfeiçoando. [...] E a repressão, a prisão e até o assassinato, é parte desse
processo de enfrentamento da luta de classe, e que não é uma invenção do
momento, ela já vem de um acúmulo histórico da luta de classes
historicamente construída. [SIC] (Informação verbal, José Valdir
Misnerovicz, Corumbá – Goiás. 2016)
[...] Esse dia foi um dia mais doído pra nóis. Nóis viu aquilo, comida
saudável que é difícil de se achar. E nóis que tinha pouca experiência né, de
plantar, porque a gente veio aprender com o movimento. Foi o prazo de
minutos né, da gente sair e ele colocou o gado todinho pra comer. Comer as
nossas plantações. [SIC] (Informação verbal, José Sebastião da Costa,
Corumbá – Goiás. 2016)

A violência histórica exemplificada aqui pelos atores sociais populares da luta pela
terra em Goiás, nos leva a períodos históricos da invasão dos bandeirantes no Estado e o
genocídio negro e indígena, porém, agora aperfeiçoadas em perversidades capitalistas. Na
abordagem Boff (2014, p.122) explicita esse caráter nefasto: “[...] seguramente, num contexto
de ruptura generalizada, a primeira reação do sistema imperante será aumentar o controle
planetário e usar violência massiva para assegurar a manutenção da ordem vigente,
econômica, financeira e militar”.
De acordo com a Comissão Pastoral da Terra – CPT em matéria publicada no jornal
EL PAÍS47, revelou uma média de cinco assassinatos por mês em 2016, com 61 mortes de
quilombolas, indígenas, líderes e integrantes dos movimentos sem terra. É um aumento de
22% das mortes em comparação com 2015. Os assassinatos de 2017 no campo mostraram
também requintes de barbárie, a exemplos do povo indígena Gamela no Maranhão, onde
47
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tiveram suas mãos decepadas e os joelhos cortados no mês de maio, como também os nove
trabalhadores rurais que foram assassinados por pistoleiros encapuzados num acampamento
em Mato Grosso, no meio da floresta Amazônica, onde estavam cerca de 100 famílias desde
os anos 2000 sendo alvo de madeireiros e fazendeiros, que buscam áreas para a criação de
gado. A pesquisa também denuncia a criminalização dos movimentos do campo. Houve um
aumento de 86% nas ameaças de morte, de 68% nas tentativas de assassinato e de 185% das
prisões. Entre 1985 e 2016 1.834 pessoas perderam a vida em conflitos no campo, mas,
segundo a organização, apenas 31 mandantes desses assassinatos foram condenados.
A violência vem carregada de significados. As falas expressas desses homens e
mulheres de luta no acampamento Dom Tomás Balduino, revelam que a ofensiva latente aos
povos do campo e/ou aqueles que no campo querem viver, sobrepõe em todos os lados da
economia, da política e do judiciário, aparelhados pelo Estado, pelo mercado financeiro, pelas
transnacionais e pelos oligopólios da mídia. Diluindo-se cada vez mais, as identidades desse
povo expropriado de serem sujeitos políticos, socioeconômicos e de direitos.
Diante da imagem capitalista no campo a partir da prisão de militantes do MST, aqui
em específico, é um processo de perseguição politica no país, mantendo-o mapeado, em todas
as suas estratégias construídas como movimento social popular. Conforme Cleuton Freitas
(2016) o Governo de Goiás decretou estado de sítio48 dois dias antes de decretar a prisão dos
militantes do MST. De acordo com Freitas (2016) a lei referente à organização criminosa,
abre precedentes contra toda a conjuntura de esquerda e contra os movimentos sociais
populares no Brasil. Misnerovicz (2016) desenvolve uma reflexão refletida no MST sobre
essa conjuntura. “[...] Teve o fato da conjuntura do impeachment. Naquele momento, daquela
conjuntura houve um acirramento da sociedade, era explícita a luta entre as classes
dominantes e as classes populares”. Então,
[...] nós tínhamos toda uma movimentação aqui, eram da onde saíam às
pessoas, as pessoas pra isso, para as caravanas de mobilização naquele
período. Eram do campo uma boa parte da representação da base do MST
que ia a Brasília, ia a Goiânia, que mobilizava, que trancava, que fazia e tal,
todo aquele agito, aquela luta que foram feitas. [...] então, naquele momento
eles imaginaram que esse acirramento seria agonizado, iria ser explicitado
com mais força. Aí resolveram agir, o Estado tomou uma medida e botou
todo serviço de aparato de segurança em prontidão por 60 dias, digamos
48
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permitida prorrogação por até igual período. Arts. 137 a 141 da CF. Ver: MORAES, Alexandre de. Direito
Constitucional (23ª ed.). São Paulo: Atlas, 2008.
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alerta máxima. [...] eles imaginavam que poderia Goiás, pelo localização
geográfica e a proximidade com Brasília e toda malha rodoviária
praticamente corta Goiás. . [SIC] (Informação verbal, José Valdir
Misnerovicz, Corumbá – Goiás. 2016)

De acordo com Misnerovicz (2016) o fato do julgamento do impeachment ser dia 17
de abril de 2016, pesou para dia 14 determinar sua prisão. “[...] Porque quê a prisão veio dia
14? Ela veio com a intenção de tirar de circuito, porque eu fazia essa ponte entre o campo e a
cidade através da articulação frente Brasil Popular”.
A violência também se mostra em formas mais sutis no campo, como informa
Franciele Souza Soares (2017) acampada em Formosa: “[...] No meu caso já sofri de
professores, que falavam assim: ta com o pé sujo né. Criancinhas pequenas quando a gente ia
pra escola, o motorista pediu pra gente limpar o pé pra entrar na vam”. Cita também: “[...]
outros meninos estudavam em Corumbá e a escola era meio longe, uns dois quilômetros, daí
os professores escreveram no quadro que os meninos do acampamento tavam indo na escola
com o caderno muito sujo”. Cristefani Santana de Freitas (2016), 20 anos, também explica
sobre o preconceito que tem sofrido: “[...] Bom, quando você fala que é do Sem Terra, a
pessoa te olha, já começa te olhar diferente. Aí já fica tipo: Ah o que cê quer nisso? Porque cê
tá lá? Sofro assim bastante, principalmente dos jovens mesmo, eles não tem noção pelo que a
sociedade prega”.

Subcategoria: Gênero

E27: Bom. Eu achava que todo mundo era preguiçoso, que não gostava de trabalhar, que
invadia terra dos outro, aí depois que eu fui para o acampamento, eu via que não era isso, que
era uma luta pela classe trabalhadora, pelas mulheres.
E6: Ainda bem que sou um outro ser humano, e uma mulher que pensa, uma mulher que
questiona, e uma mulher que tem em seu movimento, espaços pra questionar, pra propor. Mas
ao mesmo tempo também, voltar a refletir, se orientar, construir né. É uma dialética, é um
movimento constante de desapego, de entrega, de ver que outras pessoas, outros povos, outros
lugares no mundo, tem gente na mesma situação que nós e lutando pelas mesmas bandeiras que
a gente. Às vezes em grau de dificuldade maior, outros menores.
E6: [...] com certeza não é pilotando o fogão ou só cuidando dos filhos né, mas discutindo a
politica, a escola, a cultura, a comunicação, a par das estratégias que permeiam a organização.
O lugar da mulher sem terra é onde ela quiser.
E6: Todo esse processo é uma adaptação constante. Mas fica mais intensa, porque você precisa
ser mais companheiro e companheira. Aqui muitas mulheres avançam politicamente mais que
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os homens, e os homens por outro lado, voltam e se sentem inseguros e continuam a podam as
mulheres. E essa insegurança é uma situação de machismo, claro. Não pode ser uma relação de
marido e mulher, você é minha propriedade, não existe isso.
E6: é a construção de novas relações. É um novo homem, é a nova mulher, é um novo jeito da
família, são os filhos que são meus, mas que são nossos. É outra perspectiva de vida. Então é
construir novas relações de gênero, mesmo que seja com aquela pessoa que você já convive a
10, 20, 30 anos.
E6: [...] as crianças não são tabuas rasas que não entendem, não compreende. Elas também são
sujeitos, e sujeitos de luta. É claro que num processo de amadurecimento biológico menor do
que os adultos. Entendendo que elas também tem reinvindicações a fazer.
E10: Tá mostrando que elas são batalhadoras, tá. Lutando pelo ideal delas. Pela sua liberdade,
por tudo. Conquistar a terra. Não é só o homem, a mulher tem o mesmo direito.
E21: Essa questão de gênero, eu não conhecia, eu fui conhecer aqui no acampamento. Eu acho
importante e eu acho bonito também. A mulher tá trabalhando ali junto né, eu acho muito
importante.
E11: Uai...Hoje pra mim é igual do homem né, a mesma coisa né. Num tê pelo meno num tê
“Ah porque é mulher” eu pego na mesma forma, vou pegar numa inchada, for pegar igual à
gente vai pegar um taião ali pra plantar eu vou pegar da mesma forma do que o homem. Então,
não vejo essa diferença do homem.

J) Subcategoria: Gênero
“[...] Bom. Eu achava que todo mundo era preguiçoso, que não gostava de trabalhar,
que invadia terra dos outro, aí depois que eu fui para o acampamento, eu via que não era isso,
que era uma luta pela classe trabalhadora, pelas mulheres”. Cristefani Santana de Freitas
(2016).
As mulheres são atacadas permanentemente pelo machismo, racismo, pelos patrões e
pelo capital. Essa violência piora as condições de vida e de sobrevivência das mulheres, são as
que mais estão em situações de precarização do trabalho em quaisquer âmbitos, já que a
maioria dos empregos ofertados é informal, com extensas jornadas e sem direitos trabalhistas.
“[...] Essa questão de gênero, eu não conhecia, eu fui conhecer aqui no acampamento.
Eu acho importante e eu acho bonito também. A mulher tá trabalhando ali junto né, eu acho
muito importante”. Disse Eni Alves de Souza (2017), 35 anos, acampada. “[...] Uai... Hoje pra
mim é igual do homem né, a mesma coisa né. Num tê pelo meno num tê. Sandra Alves
Mariano (2017), 39 anos, tinha um mercadinho na cidade de Formosa, entrou na luta porque
queria voltar para o campo, ter seu lugar, seus animais, mexer com a terra, criar os filhos perto
da natureza e comer alimento saudável. “[...] Ah porque é mulher, eu pego na mesma forma,
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vou pegar numa inchada, for pegar igual à gente vai pegar um taião ali pra plantar, eu vou
pegar da mesma forma do que o homem. Então, não vejo essa diferença do homem”. Elizabet
Cerqueira (2016): “[...] com certeza não é pilotando o fogão ou só cuidando dos filhos né, mas
discutindo a política, a escola, a cultura, a comunicação, a par das estratégias que permeiam a
organização. O lugar da mulher sem terra é onde ela quiser”.
Por mais que tenham ocorrido mudanças significativas nas relações familiares estamos
longe de uma emancipação das mulheres, que continuam submetidas aos discursos
masculinos, que a configuram a um modelo “ideal feminino de mãe e esposa”. Não alterando
seu papel de submissão na sociedade patriarcal e conservadora. Judith Butler (2010) questiona
o lugar da mulher na sociedade, ela afirma que uma sociedade sem hierarquia de gênero, o
gênero não sendo utilizado para conceder privilégios ou legitimar opressão, seria um começo
de atitudes que elevariam o convívio desigual existente no mundo entre homens e mulheres.
Butler (2010) busca uma desconstrução das “identidades-padrão” propondo um pensamento
de mudança epistemológica, onde para a autora a sexualidade é socialmente construída. A
opressão as mulheres é sistêmica, pois mostra a partir das reflexões de Butler (2010), como
afligem as mulheres diferentes, de formas diferentes, mas afligem ainda assim a todas as
mulheres.
Ainda bem que sou um outro ser humano, e uma mulher que pensa, uma
mulher que questiona, e uma mulher que tem em seu movimento espaços pra
questionar, pra propor. Mas ao mesmo tempo também, voltar a refletir, se
orientar, construir né. É uma dialética, é um movimento constante de
desapego, de entrega, de ver que outras pessoas, outros povos, outros lugares
no mundo, tem gente na mesma situação que nós e lutando pelas mesmas
bandeiras que a gente. Às vezes em grau de dificuldade maior, outros
menores. [SIC] (Informação verbal, Elizabet Cerqueira, Corumbá - Goiás.
2016)

A violência contra a mulher, além de física, pode vir de diferentes maneiras, como
sexual, institucional, estrutural, estatal, psicológica etc., está naturalizada na sociedade
eurocentrista. Para Butler (2010) normas de feminilidade, de sexualidade, de direitos
reprodutivos e violência, dentre tantas outras questões centrais das mais diversas feministas e
de gênero, são ações cercadas por tabus morais, e questiona-las é entendido como coisa de
garota feminista. De acordo com a autora, a segregação e marginalização por parte da classe
burguesa masculina, heteronormativa e branca, estão sendo abaladas, quando questionadas
sobre igualdade de gênero e direitos femininos.
“[...] Todo esse processo é uma adaptação constante. [...] Aqui muitas mulheres
avançam politicamente mais que os homens, e os homens por outro lado, voltam e se sentem
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inseguros e continuam a podar as mulheres”. Elizabet Cerqueira (2016) centra na questão
formativa que são expressas nos acampamentos do movimento, são pautas centrais da luta
pela terra na organização coletiva. “[...] é a construção de novas relações. É um novo homem,
é a nova mulher, é um novo jeito da família, são os filhos que são meus, mas que são nossos.
É outra perspectiva de vida”.
Os espaços no que diz respeito à participação das mulheres no movimento de luta pela
terra, principalmente no acampamento, aqui em especifico, no Dom Tomás Balduino, se
inserem como ações que precisam ser trabalhadas nas formações e discussões a respeito de
gênero, especificamente quando são elas em maior numero na luta. Em nossas observações
percebemos que estas discussões e reflexões, principalmente no reconhecimento da
necessidade de participação das mulheres, são muito importantes, pois o acampamento é,
antes de tudo, parte de um processo de ocupação que se tornou estratégia de luta e resistência
na conquista pela terra. De um modo geral, a simples existência do acampamento e toda a sua
conjuntura, significa um importante avanço das relações sociais, na medida em que é
necessário um esforço para lidar com a constante violência existente por parte do
agronegócio, do latifúndio, da polícia, do Estado, da mídia etc. O acampamento precisa estar
coletivado em forças para confrontar com o sistema político, judiciário, econômico e com um
conjunto de representações ideológicas que privilegiam a propriedade privada e o capital.
“[...] Tá mostrando que elas são batalhadoras, tá. Lutando pelo ideal delas. Pela sua liberdade,
por tudo. Conquistar a terra. Não é só o homem, a mulher tem o mesmo direito”. Dona Dirce
Maria de Oliveira (2017) 60 anos, camponesa.

Subcategoria: Histórico da luta pela terra

E29: [...] uma vez que pela localização geográfica de Goiás em relação ao Brasil, nós aqui
temos cinco correntes migratórias que cortam Goiás, então nos dá um tipo de formação. O
Brasil ainda é um povo em formação segundo Darci Ribeiro, nós estamos com encontros de
matrizes africanas, asiática, europeia, indígena. Ainda é um povo em formação com essas
várias matrizes e Goiás a síntese da formação brasileira tá aqui em Goiás. Você vai encontrar o
pessoal do nordeste, do norte, do sul, enfim, do Centro-Oeste, do sudeste. Do ponto de vista da
formação Goiás é um Estado que recebe muito ainda migrantes, gente que muda pra cá, busca
de trabalho e tal. Então, nós temos essa riqueza cultural muito importante em formação.
E29: Do ponto de vista econômico nós temos uma formação econômica que a base da
economia não é a indústria. Qual é a base econômica do Estado de Goiás? É agricultura,
pecuária. Então, aqui a economia goiana necessariamente ela está voltada a agropecuária,
agricultura e ela passou por processos de transformações, do latifúndio, da fazenda goiana de
um modo de fazer pra hoje, de outra forma. Hoje as fazendas goianas estão conectadas com a
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bolsa de valores, com o capital internacional, quem define as coisas são os grandes negócios
que são feitos internacionalmente. Então, isso significa que nós não temos uma classe operaria,
diferente de São Paulo, a nossa ainda é a agricultura e a pecuária. Mas que carrega elementos
modernos na técnica, mais conserva relações atrasadas do latifúndio. Então você tem essa
relação, essa combinação, o trabalho escravo muito forte, o proprietário da terra como dono das
pessoas, da vida, da economia, da cidade. Que manda em quase tudo e todos. Esse poder local
é muito forte.
E29: [...] ele tá conectado internacionalmente através das formas de organização da economia,
das corporações, dos mecanismos que foram sendo constituído. Então quando a gente vai falar
em lutas de classes aqui em Goiás, de disputa de projeto por essa conformação econômica,
consequentemente do ponto de vista da concepção política quem é que compõe, digamos assim
os espaços políticos no executivo, no legislativo e no judiciário? Porque não tem como separar
muito esse negócio, essa tal autonomia deles, isso é apenas formal, mais na pratica tá tudo
junto. Quem indica os desembargadores é o executivo, não é um concurso, tudo faz parte do
jogo de combinação. Quem são os que estão no legislativo? Geralmente são deputados,
parlamentares que já é do pacote do executivo. Quem financia a campanha pro executivo?
Então essa separação, essa tal da autonomia, isso é só teoria, na prática os acordos, os acertos,
os jantares, os banquetes eles estão tudo junto.
E29: Então, por conta dessa história nossa de formação nessa questão econômica nós temos
aqui em Goiás digamos historicamente nós nunca tivemos, por exemplo, um governo
progressista, diferente de outras federações que já tiveram governos mais ou menos e tal, aqui
não sempre foram os representantes dos mesmos, certo? Quem tá no poder judiciário? É dessa
base da matriz da classe dominante, quem tá no legislativo.
E29: [...] é importante à gente entender essa conformação do poder que tem a ver com a
questão da base econômica que nós temos, e por outro lado, nós temos esse limite, digamos
assim, essa diferença de que tudo que envolve do ponto de vista da luta, de enfrentamento, ela
tá mais no campo do que na cidade. [...] a força, o embate dessa disputa, ela se dá no campo
tendo a terra como elemento central. Então falar de luta de classe em Goiás é falar da disputa
pela terra. Porque controlar a terra é controlar esse modelo, esse projeto é fortalecer um ou
outro desses projetos de disputa, por isso que a luta da terra aqui tem essas dificuldades. [...] Aí
tem as formas que vai ser utilizado conforme o momento que está vivendo. Então, às vezes
aumenta uma repressão massiva, às vezes a repressão é seletiva, às vezes então é a prisão, às
vezes é o processo... Processar alguém, ou seja, tudo isso tem que ser acompanhado no seu
determinado momento conjuntural que está vivendo.
E26: Formosa foi uma forma de quebrar um pouco as forças né. Nós ocupamos a Santa Mônica
duas vezes, o Governo, e o MDA, prometeram assentar nóis dali três meses, se a gente
desocupasse a fazenda né. Nós saímos e voltamos de novo. Daí na segunda vez eles acharam a
terra de Formosa e colocaram a gente lá e ainda prometeram assentar a gente em um mês. E até
hoje não fomos assentados. Nós tamo num momento de comodata. Porque o Governo até hoje
não fez o pagamento da área. Tamo vivendo lá como acampados, mas avaliado pra ser
assentamento.
E23: Pro cê tê ideia, no nosso meio acampado tem algumas família que foi dono, herdeiro de
terra dentro do latifúndio e foi expurgado por ele. Então, isso comove a gente, faz com que a
gente reaja né. E aí nois criamo o núcleo da CEACOSSI pra ser essa ferramenta de discussão,
de enfrentamento da desigualdade social.
E23: Eu acho que na conjuntura econômica ajudô, aquele quinhão que saiu da miséria que
conseguiu uma casinha própria começou a perceber que poderia dar mais uma passo a frente
né. Pro cê tê ideia o grande número de nossas família vem lá do "Escala” um projeto do Minha
Casa Minha Vida, muito fracassado socialmente, mais que deu as condições do urbano ter
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aquela casa né. Quando ele teve a casa, ele falou assim: Não, eu tenho uma casa, um carrinho
popular, eu acho que eu posso ter meu pedaço de terra. Eu vou pra LUTA. [...] Então, existe se
você pesquisar cê vai perceber que tem muitas, acho que quais mei a mei das família vem do
Minha Casa Minha Vida. Porque o Minha Casa Minha Vida não cumpriu socialmente, ele deu
a casa, mais ele não deu perspectiva de melhora econômica né. Ele saiu do aluguel, mais cadê
há infraestrutura, cadê projeto de renda né. Ele estancou, aí nois chega com proposta do campo
e da cidade trazer e enfrentar um latifúndio, eles conseguiram entender bem isso e aceitar o
desafio.
E6: a primeira vez que eu cheguei no acampamento e a primeira impressão que eu tive, aí as
vezes eu rio de mim mesma hoje. Tinha uma braquiária maior que eu. De fato, nós estamos
falando que uma fazenda improdutiva, e era muita gente. Era uma cidade. E imagina uma
cidade tentando construir as nossas casas. O processo de levantamento de barraca, você ta ali
levantando por um bom tempo. Ai todo mundo preocupado com a sua, eram as cobras. E de
repente, um já ta passando a lona na barraca do outro sem se conhecer. A mesma coisa é o
processo da agua. É ali que minimamente já vai nascendo o coletivo.
E6: o que nós estamos vivendo hoje é porque esse Estado não se preocupa em fazer a reforma
agraria dos moldes que a gente necessita. Dos moldes que a gente tenha condições de investir
na terá, que a gente tenha condições de produzir, que a gente tenha condições de morar e de
viver bem, ela não acontece, não só porque o Estado não faz isso, mas também se o Estado
começa a fazer política pública, que o povo, a classe trabalhadora se emancipe, ele vai perder a
sua função de Estado.
E6: Nos últimos anos, o que o movimento tem feito foi denunciar muitos dos escândalos, como
esse de Goiás que nós estamos falando, que é do complexo Santa Mônica, que veio de
expropriação, de grilagem, de um senador que não tem nada a ver com esse Estado, que é um
senador do Ceará, o Eunício Oliveira. O movimento então começa a mexer na dinâmica da
sociedade. [...] Porque a gente começa a mexer com um senador, com forças vinculadas ao
capital internacional.
E6: [...] e de certa forma a população começa a questionar. Como que um senador mais rico
entre os senadores, e que coloca um complexo de 22 mil hectares como se custasse 330 mil
reais, o preço da Land Rover dele.
E6: [...] a gente travou embates políticos fortes, que não só a luta pela terra, mas essa dinâmica
social. Um movimento social, que faz luta popular, que não é patrocinado por ninguém, em que
as famílias se alto organizam, em que nós temos nossa teoria politica, temos a nossa concepção
de sociedade, a gente ganha força com isso. E também tivemos uma ascensão da nossa base
muito grande. Tem um estudo da CPT que mostra que o Estado aqui de Goiás cresceu 600%. E
aí eles começam a falar: opa, se esses sem terra continuam nessa força, denunciando tanta
gente assim, colocando problemas sociais em questionamento, mostrando e propondo como a
gente pode resolver e solucionar. Então tem que frear esse povo de alguma forma.

Figura 05: Adaptado a partir de Laucence Bardin (2011). Organizado pela autora.

l) Subcategoria: Historicidade da luta

[...] é importante à gente entender essa conformação do poder que tem a ver
com a questão da base econômica que nós temos, e por outro lado, nós temos
esse limite, digamos assim, essa diferença de que tudo que envolve do ponto
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de vista da luta, de enfrentamento, ela tá mais no campo do que na cidade.
[...] a força, o embate dessa disputa, ela se dá no campo tendo a terra como
elemento central. Então falar de luta de classe em Goiás é falar da disputa
pela terra. Porque controlar a terra é controlar esse modelo. Esse projeto é
fortalecer um ou outro desses projetos de disputa, por isso que a luta da terra
aqui tem essas dificuldades. [...] Aí tem as formas que vai ser utilizado
conforme o momento que está vivendo. Então, às vezes aumenta uma
repressão massiva, às vezes a repressão é seletiva, às vezes então é a prisão,
às vezes é o processo... Processar alguém, ou seja, tudo isso tem que ser
acompanhado no seu determinado momento conjuntural que está vivendo.
[SIC] (Informação verbal, José Valdir Misnerovicz, Corumbá – Goiás. 2016)

A luta de classe e a disputa pela terra estão marcadas na historiografia brasileira como
marca de violência contra os povos do campo. Ainda que essa história seja contada, - a
exemplo dos povos que vieram escravizados por tantos séculos do continente africano porém, como lembra Maria Beatriz do Nascimento (2008)49, por mãos brancas. Ou seja, “[...]
é a palavra daquele que domina dando cor e signos àquele de quem se escreve, matizando-os
segundo interesses alheios à sua vontade” (SOARES, 2009, p. 46).
No entanto, a história dos brancos como em Goiás tem sua presença, com nomes,
desde o – invasor - Bartolomeu Bueno da Silva, marcados com datas, a partir de 1722, e com
relíquias, como a cruz do Anhanguera no centro da cidade de Goiás. Já a presença dos negros
e dos povos tradicionais não possuem mais do que momentos de “cultura popular”,
desprovidos, selvagens e difíceis de catequisar, e/ou segundo alguns escritos oficiais, por não
se lembrarem de seus povos, os negros e indígenas representam a do branco, para se
localizarem dentro dela. Por conseguinte, entre os brancos eles foram quilombos e malocas
exterminadas e como hoje – os que sobreviveram - a massa trabalhadora, desempregados(as)
e pobres. Deste modo, as arbitrariedades eram representadas pelos troncos de martírios contra
os povos escravizados e tradicionais, hoje são representados pelos agrotóxicos aos oligopólios
midiáticos do capital.
A história contada é a mesma dos “colonizadores que conquistaram” as terras dos
goyazes. O dilema enfrentado pelos quilombolas, indígenas, ribeirinhos, vazanteiros, fecho e
fundo de pasto, extrativistas, quebradeiras de coco, retireiros, posseiros e muitos outros, se
acentua à medida que se intensificou a chegada dos grileiros, latifundiários e empresários, e
agora, a exemplo dos acampados(as) no Complexo Santa Mônica, estão nas mesmas terras de
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Maria Beatriz do Nascimento. Pesquisadora e ativista. Retirado do documentário: Ôrí. Direção - Raquel
Gerber. Retrata a história contada pelo opressor branco, organização dos quilombos e repressão. Ôrí significa
cabeça, um termo de origem Iorubá, povo da África Ocidental, que, por extensão, também designa a consciência
negra na sua relação com o tempo, à história e a memória. Disponível em:
<https://www.youtube.com/watch?v=DBxLx8D99b4>. Acesso em: 30 mai. 2017.
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onde foram expropriados como posseiros(as) pelo mesmo latifúndio. “[...] Pro cê tê ideia, no
nosso meio acampado tem algumas família que foi dono, herdeiro de terra dentro do
latifúndio e foi expurgado por ele. Então, isso comove a gente, faz com que a gente reaja né”
[SIC] (Informação verbal, Orcílio Silveira Neto, Formosa – Goiás. 2017).
Portanto, na esteira entre a expropriação de suas terras e a organização das periferias
nos centros urbanos, o MST se articula juntamente com os trabalhadores e trabalhadoras, uma
ação efetiva e corajosa contra o capital espoliador. Misnerovicz (2016) destaca duas das
frentes principais que reforçam a entrada das pessoas no movimento em Goiás: a grande
corrente migratória e a falta de oportunidade de trabalho. Neste sentido, explicita: “[...]
Segundo Darci Ribeiro, nós estamos com encontros de matrizes africanas, asiática, européia,
indígena. Ainda é um povo em formação com essas várias matrizes e Goiás é a síntese da
formação brasileira”. E, “[...] Goiás é um Estado que recebe muito ainda migrantes, gente que
muda pra cá, busca de trabalho e tal”. Do ponto de vista econômico, salienta: “[...] nós temos
uma formação econômica que a base da economia não é a indústria. [...] É agricultura,
pecuária”. Então,
[...] ela passou por processos de transformações, do latifúndio, da fazenda
goiana de um modo de fazer pra hoje, de outra forma. [...] Hoje as fazendas
goianas estão conectadas com a bolsa de valores, com o capital
internacional, quem define as coisas são os grandes negócios que são feitos
internacionalmente. Então, isso significa que nós não temos uma classe
operaria, diferente de São Paulo, a nossa ainda é a agricultura e a pecuária.
Mas que carrega elementos modernos na técnica, mais conserva relações
atrasadas do latifúndio. Então você tem essa relação, essa combinação, o
trabalho escravo muito forte, o proprietário da terra como dono das pessoas,
da vida, da economia, da cidade. Que manda em quase tudo e todos. Esse
poder local é muito forte”. [SIC] (Informação verbal, José Valdir
Misnerovicz, Corumbá – Goiás. 2016)

A leitura importante a ser feita quando Misnerovicz (2016) coloca a modernização do
campo como fator central do êxodo rural - êxodo rural maciço, inchaço das cidades,
deterioração da qualidade de vida nas periferias das grandes e médias cidades -, mas também
consequentemente massifica-se a luta pela democratização da terra. Ariovaldo Umbelino de
Oliveira (2014, p. 28) reforça os apontamentos de Misnerovicz (2016) e contribui diante
disso, afirmando que a agricultura sob o capitalismo monopolista mundializado passou a
estrutura-se sobre três pilares: “[...] a produção de commodities, as bolsas de mercadorias e de
futuro e os monopólios mundiais. O primeiro visou transformar toda a produção agropecuária,
silvicultura e extrativista em produção de mercadorias para o mercado mundial”. Portanto,
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“[...] a produção de alimentos deixou ser questão estratégica nacional, e, passou a ser
mercadoria a ser adquirida no mercado mundial, onde quer que ela seja produzida”. O
segundo pilar de acordo com o autor, foi às bolsas de mercadorias e futuro que tornaram-se o
centro regulador dos preços mundiais de commodities. E o terceiro, com a constituição dos
monopólios mundiais, permitiu assim o controle monopolista da produção das commodities
do setor. Ou seja, “[...] elas formaram-se pelo processo mundial de investimentos diretos de
capitais através das filiais, fusões, associações, franquias, etc.”. Umbelino (2014, p. 29)
ressalta que quatro empresas controlam todo o mercado de alimentos no mundo. As principais
são: ADM (Archer Daniels Midland Company) fundada em 1902, nos Estados Unidos,
operando com mais de 265 plantas industriais em 75 países no mundo; CARGIL Incorporeted,
fundada em 1865, também nos Estudos Unidos, atua em mais de 65 países, produzindo e
comercializando produtos e serviços alimentícios, agrícolas, industriais e financeiros;
BUNGE Limited, fundada em 1818, em Amsterdã, Holanda, sua sede atualmente está também
nos Estados Unidos e o Louis Dreyfus Group, um conglomerado francês fundado em 1851,
atuando na agricultura, petróleo, energia, commodities (processamento, comercialização e
merchandising) e transporte internacional.
Ainda segundo Oliveira (2014, p. 30) a territorialização dos monopólios atua,
simultaneamente, no controle da propriedade privada da terra, do processo produtivo no
campo e do processamento industrial da produção agropecuária e florestal (silvicultura), ou
seja,

O proprietário da terra, do capital agrícola e do capital industrial é a mesma
pessoa física ou jurídica. Portanto, não há a junção de duas classes sociais
distintas, proprietário da terra e capitalista, em uma só, como pensam muitos
intelectuais. Alias, é por isso que o trabalho análogo à escravidão não
desaparece no campo brasileiro, ele é um traço da condição de proprietário
capitalista da terra no país. (OLIVEIRA, 2014, p. 30 – 31)

Diante dessa realidade do domínio da vida, os movimentos sociais de luta pela terra e
reforma agrária trabalham em busca de um processo que da utilização da terra por aqueles que
querem e podem nela produzir. Desta maneira, Orcílio Silveira Neto (2017) faz uma leitura e
descreve qual o caminho percorrido pelas famílias do acampamento Dom Tomás Balduino:
“[...] Eu acho que a conjuntura econômica ajudô, aquele quinhão que saiu da miséria que
conseguiu uma casinha própria começou a perceber que poderia dar mais um passo a frente
né”. Em suas palavras prossegue,
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[...] pro cê tê ideia o grande número de nossas família vem lá do "Escala” um
projeto do Minha Casa Minha Vida, muito fracassado socialmente, mais que
deu as condições do urbano ter aquela casa né. Quando ele teve a casa, ele
falou assim: Não, eu tenho uma casa, um carrinho popular, eu acho que eu
posso ter meu pedaço de terra. Eu vou pra LUTA. [...] Então, existe se você
pesquisar cê vai perceber que tem muitas, acho que quais mei a mei das
família vem do Minha Casa Minha Vida. Porque o Minha Casa Minha Vida
não cumpriu socialmente, ele deu a casa, mais ele não deu perspectiva de
melhora econômica né. Ele saiu do aluguel, mais cadê há infraestrutura, cadê
projeto de renda né. Ele estancou, aí nois chega com proposta do campo e da
cidade, trazer e enfrentar um latifúndio. Eles conseguiram entender bem isso
e aceitar o desafio. [SIC] (Informação verbal, Orcílio Silveira Neto, Formosa
– Goiás. 2017).

Observam-se nas falas que as ocupações de terras são ações políticas de acesso a terra
no processo de territorialização da luta pela justiça social. Portanto, os sem-terra ocupam e
reocupam a terra de modo a conquistar o assentamento, posteriormente, acontece a
territorialização, visto que, conforme Diego Moreira (2016) do MST, o assentamento
comparece como uma parte do território onde os trabalhadores e trabalhadoras irão construir
uma nova comunidade. Assim, a cada assentamento conquistado, o movimento territorializase. Elizabet Cerqueira (2016) observa que o fato do movimento travar embates políticos
fortes, fazendo luta popular, sem patrocínio de ninguém, em que as famílias se alto
organizam, se ganha força com isso. Destaca que também que o MST teve uma ascensão
muito grande em sua base no Estado.
[...] Tem um estudo da CPT que mostra que o Estado aqui de Goiás cresceu
600%. E aí eles começam a falar: opa, se esses sem terra continuam nessa
força, denunciando tanta gente assim, colocando problemas sociais em
questionamento, mostrando e propondo como a gente pode resolver e
solucionar. Então tem que frear esse povo de alguma forma. [SIC]
(Informação verbal, Elizabet Cerqueira, Corumbá – Goiás)

Cerqueira (2016) lembra-se da denúncia contra o senador Eunício de Oliveira, do
complexo Santa Mônica, “[...] que veio de expropriação, de grilagem, de um senador que não
tem nada a ver com esse Estado, que é um senador do Ceará”. Em consequência observa que
“[...] o movimento começa então a mexer na dinâmica da sociedade.” [...] Porque a gente
começa a mexer com um senador, com forças vinculadas ao capital internacional. E, “[...] de
certa forma a população começa a questionar. Como que um senador mais rico entre os
senadores, e que coloca um complexo de 22 mil hectares como se custasse 330 mil reais, o
preço da Land Rover dele”.
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Nas leituras dos significados dos agentes sociais no acampamento, entendemos que é
etapas de uma grande conquista, entre elas a conquista da terra e do território. Mas, na medida
em que vai dimensionando a terra em luta, surgem outras lutas fundamentais, para inclusive
assegurar a terra. São lutas agora pela educação, pela saúde, pela moradia, pela igualdade de
gênero, pela liberdade, entre tantos outros, enfim, todos os direitos que lhe foram tirados,
desde a época imperial.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
“Se não houver a democratização da comunicação, não haverá a democratização da
terra”. A fala firme de um sujeito social do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra é
legitimada no momento em que temos uma luta desigual entre um projeto social e popular
para a sociedade e um projeto do capital, que reina absoluto. Entendemos que a luta popular é
o único caminho para promoção das igualdades sociais.
Todo o processo histórico de luta no campo foi assumido pelos oligopólios midiáticos,
que sustentam e dão suporte à concentração fundiária brasileira e, especificamente, goiana. A
mídia é um ator político desse processo, juntamente ao grande mercado midiático das
corporações internacionais. O latifúndio da mídia, desta forma, tem assumido relevância
equiparada ao latifúndio concreto da posse da terra, em suas relações múltiplas com o Estado,
o Poder Judiciário, o Congresso Nacional, as transnacionais e o mercado financeiro.
As bases iniciais para a formação territorial midiática brasileira, considerando o
período ditatorial de 21 anos no Brasil, que enterrou vários projetos políticos e sociais que
incluíam a democratização do acesso à terra e o direito ao território, permitiu ao corpo
vertical dos grandes meios de comunicação se estruturar e fortalecer com orçamentos
públicos, regulando-se, assim, os sentidos de uma realidade construída para os interesses
privados.
O latifúndio da terra, da monocultura e do trabalho escravo, se transformou também
no latifúndio midiático, responsável pela violência física e simbólica que caracteriza o avanço
das desigualdades sociais, que avança com muito mais exaustão sobre as terras e populações
tradicionais, sobre as demais matrizes formadoras do povo brasileiro e suas diferentes
miscigenações. Na luta pelo território, contudo, também há a resistência desses povos por sua
terra, e/ou pela sua retomada, por uma forma de vida central para os novos arranjos territoriais
e humanos. Em alguns momentos, este processo ganha suas próprias características. O
acampamento Dom Tomás Balduino, expressa essa envergadura massiva e coletiva da luta
não só pela terra e pelo território, mas por dignidade e emancipação social.
“A nossa comunicação ela tem como tarefa, revelar esse nosso lado, que é o lado real”.
A fala de Elizabet Cerqueira, como tantas outras mencionadas, representam a realidade do
povo brasileiro, expropriado de seus direitos universais a vida. A luta pela democratização da
comunicação é o primeiro passo para a luta pela terra e por dignidade.
Assim, a luta recente pela terra pode ser contada não só a partir do embate pela terra,
mas também a partir do embate pela ocupação dos meios digitais midiáticos, o que dá um
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novo sentido à luta. A ocupação do latifúndio vem agora redesenhada, pois a comunicação
não está desvinculada da vida, ela está no cerne da construção sociopolítica e cultural, mas
também na mobilização social. A luta pela terra e pelo território significa um dos principais
elementos para a compreensão da reorganização da sociedade.
Deve-se entender que a ocupação e a resistência desses trabalhadores e trabalhadoras,
que ocupam espaços e neles permanecem, são formas de transpor obstáculos no caminho para
a democratização desse princípio vital que é a terra, apropriado pelas elites do capital. Ao
longo desses cinco séculos de latifúndio e da propriedade da terra, também foram travadas
lutas e resistências sociais populares, que agora são reafirmadas pelos movimentos sociais da
atualidade. As lutas contra a exploração, e por consequência contra a expropriação, contra a
expulsão e contra a exclusão, marcam a história dos trabalhadores e trabalhadoras que buscam
a inversão do êxodo rural após a revolução verde. A resistência camponesa se manifesta em
diversas ações e, nessa marcha, participa do processo de transformação da sociedade.
Observou-se, a partir dos processos de comunicação externos, que a ofensiva feita
pelos grandes meios de comunicação se escancara na imersão do território de vida das
famílias no acampamento Dom Tomás Balduino. As reflexões sobre as influências nos
processos de comunicação, na luta pela terra no Estado de Goiás, estão condicionadas às
seguintes percepções, as quais se dividem em duas categorias de análise: a comunicação e a
luta pela terra, que se subdividiram em mídia, criminalização pela mídia, internet, educação,
reforma agrária, produção de alimentos saudáveis, direitos, gênero e historicidade da luta pela
terra. A partir destas categorias, entendeu-se que as influências nos processos de comunicação,
na luta pela terra, se dão a partir de duas nuances: 1). a comunicação externa hegemônica dos
grandes meios e os sentidos criados contra os sujeitos sociais e 2). a luta pela terra e a
comunicação interna e suas estruturas e estratégias na organização social da luta pela terra.
As especificidades movidas pelo capital e a prática de criminalização do movimento
social dos trabalhadores e trabalhadoras rurais não são eventuais e, da mesma forma, se
constituem uma prática de repressão, desde a sua origem.
A criminalização se perpetua em fases, conforme a conjuntura política vigente. A
primeira etapa diz respeito ao inicio do MST, quando o movimento tinha muita visibilidade na
mídia, uma visibilidade permeada por rótulos de selvageria, de barbárie e violência. A
segunda etapa constitui-se a partir das grandes conquistas de assentamentos no Brasil, no
governo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, em que a tática midiática foi dar uma
invisibilidade ao movimento, ou seja, forçou seu total desaparecimento midiático. A outra
etapa, evidenciada através da mídia, foi à tentativa de vincular o movimento ao governo do

209

ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em que angariava, segundo os grandes meios de
comunicação, dinheiro público para invadir terras alheias. A última etapa, refletida pelo
movimento, é a criminalização seletiva, em que a mídia criminaliza alguns grupos dentro do
MST, como foi o caso, recentemente, no Estado de Goiás e Paraná, quando líderes foram
alvejados criminalmente pela mídia e pelo judiciário.
É importante ressaltar que foram os Estados que tiveram as maiores massificações em
lutas pela terra no Brasil, feitas pelo MST, nos últimos três anos. A construção histórica e
social de memórias sobre o movimento de luta pela terra, feita pela mídia, desvincula como
legítima as lutas movidas e explicitas, colocando que não há lugar, na história oficial, para a
subversão, a não ser a criminalidade.
Evidenciou-se, também, que a visão da opinião pública brasileira em relação ao MST é
essencialmente formada pelos discursos da mídia, em todos os seus seguimentos de
informação. Foi constatado, com todos os acampados(as) entrevistados(as), dos quais 98%
são provenientes da cidade, que todas as informações obtidas sobre o MST foram transmitidas
pela Televisão. E que a imagem veiculada era sempre a de invasores, a de ladrões de terra
privada, de perigosos e vagabundos.
Evidenciou-se que a influência na legitimidade dos fatos veiculados pela mídia,
variava conforme o veículo transmitido, as linguagens utilizadas na informação e a formação
educacional crítica do público receptor.
Evidenciou-se um dos maiores desafios aos acampados(as) e ao MST, são as novas
mídias digitais, uma vez que a internet seja reconhecida por eles como algo que tem um
potencial democrático embutido, no que tange a propagação da luta por direitos sociais,
especificamente os direitos pela democratização da terra, feita através de uma mídia
independente, alternativa e contra hegemônica. Eles(as) acreditam que este potencial, bem
como seus instrumentos – produção e circulação de informação no ciberespaço possam ser
explorados, de modo a transformar criticamente a realidade e seus sentidos, dentro e fora da
organicidade do movimento frente ao capital. Contudo, eles(as) também reconhecem que a
luta pela terra não parte das novas mídias digitais, e sim do trabalho de base, da luta política e
das mobilizações sociais de rua, que alteram as correlações de força na sociedade.
Outra observação, que não podemos ignorar, a partir da internet e do monitoramento
de dados feito pelas organizações públicas do Estado, que interceptam, armazenam ou
analisam a utilização da rede por integrantes do MST, principalmente seus quadros de
coordenadores, foi que existem estratégias desenvolvidas mediante a vigilância, que, entre
outras coisas, culminou com prisões políticas de integrantes do movimento, principalmente
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em Goiás e no Paraná. Entre as estratégias seguidas está o total bloqueio de produção e
circulação de informações da organicidade do movimento na internet, realizadas pelas
famílias acampadas, bem como seus militantes e coordenadores. A constante vigilância aos
integrantes do MST na internet e de celulares revela o modo pelo qual as informações
estratégicas no ciberespaço tornam-se mercadorias rentáveis, como outra qualquer à venda.
Por outro lado, a perspectiva de produção de conteúdos e circulação de informações
feitos nos/pelos acampados(as) e militantes do Dom Tomás Balduino, em plataformas como
Facebook, Twitter, Instagram e WhatsApp, é potencial, a medida que são transformadas em
ferramentas de operação e debate, de troca de informações, de aproximação de identidades e
de organicidade. As informações divulgadas nestas plataformas, pelos sujeitos do
acampamento, geralmente são relacionadas à produção de alimentos, às festas culturais, às
reivindicações, às denúncias, às mobilizações de rua etc. Neste sentido, na medida em que
grupos e coletivos populares se organizam através da internet, contra hegemonicamente, estes
se tornam participativos, mais ampliados e plurais, estabelecendo um sentido mais cidadão a
essa construção social.
A retomada da discussão que faremos a seguir é importante, no sentido de
compreender a conjuntura estabelecida, que envolve a luta pela terra em Goiás,
especificamente as indagações sobre as quais nos propomos refletir, na comunicação e na luta
pela terra.
Entendemos que a internet dentro dos coletivos, principalmente no pré-assentamento
no município de Formosa em Goiás, se apresenta como um território onde ações políticas
podem coexistir. Essa ampliação dos espaços democráticos, relacionada ao uso das
tecnologias, concorre desigualmente com outros fatores, com a privatização das informações e
das tecnologias. Considerando a abrangência das maiores corporações mundiais de dados e
tecnologias, como a Microsoft, diversos movimentos utilizam-se e apropriam-se das mídias
digitais e de plataformas do ciberespaço, enquanto campo de atuação discursiva e produção de
conteúdo. Num sentido amplo e mundial, essas corporações se estruturam em correlações a
outras corporações dos mais diversos seguimentos.
Neste pensamento e analisando a Microsoft em específico, vemos que ela é detentora,
dentre tantas diversificações, das sementes crioulas do maior banco de semente do mundo,
chamado de “banco de sementes do fim do mundo”, e tendo como investidores as maiores
corporações de agrotóxicos e sementes transgênicas mundiais, tais como a Fundação
Rockefeller, a Monsanto Corporation, a Fundação Syngenta. Ressalvamos que as mesmas
corporações investidoras em Bill Gates e no seu banco de sementes na Noruega, também
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foram as que implantaram a Revolução Verde no Brasil, espalhando a ideia de que o uso de
agrotóxicos e pesticidas era fundamental para se ter boas safras. Por consequência, ocorreu o
êxodo rural que expulsou os povos do campo para a cidade, desde os anos de 1970. Outro
fator importante a ser mencionado é o fato da Microsoft ter sociedade com Carlos Slim Helú,
dono da Telefônica Claro, operadora de banda larga e telefonia fixa, da Net e da Embratel no
Brasil. Com a privatização, no Governo FHC, a empresa que arrematou a Embratel levou
também toda a conectividade com as redes mundiais, ou seja, o mexicano é dono da Internet
brasileira, porque sem a Embratel podemos conversar com nossas redes internas, mas não
com as outras redes do mundo.
Neste sentido, concordamos com Julian Assange (2015, p. 12) quando ele diz que “[...]
quem possui o aparelho não exerce o poder, mas quem o programa e quem realiza o
programa”. Para completar nosso raciocínio, lembremo-nos também das palavras de Vandana
Shiva (2003, p. 49) quando ela afirma que passamos a acreditar que a água e o nosso alimento
são produtos de uma corporação: “É hora de perceber que tudo o que nos mantém vivos vem
da terra e não das empresas, elas não são criadoras, são exploradoras”.
Em resumo, gostaríamos de refletir sobre algumas questões:

1). Reconhecemos os sujeitos populares da luta pela terra, representados aqui pelos
acampados(as) do acampamento Dom Tomás Balduino, como imbuídos do potencial
“democrático” das Redes mundiais de dispositivos midiáticos da internet, no que tange a
propagação cidadã de direitos através de uma mídia independente, alternativa e contra
hegemônica, um potencial de transformar criticamente a realidade midiática aos quais eles são
submetidos pelos grandes meios de comunicação todos os dias, desde a sua origem;
2). A luta pela terra e pelo território em Goiás não é somente uma luta pela
organicidade coletiva no movimento, mas também pela produção de alimentos saudáveis,
baseados em sementes crioulas e na agroecologia;
3). A globalização econômica permitiu a destruição dos saberes locais, fez-se
desaparecer a sabedoria milenar da existência, restando apenas resistências e enfrentamentos
de territórios que permaneceram e permanecem em luta para sobreviver. O futuro da vida,
agora, perpassa não só o solo, a água e a semente, mas também pela não destruição dos
ecossistemas, pelo mercado global de finanças fictícias, dominado pelas transnacionais, e pelo
consumo.
Em suma, os sujeitos populares do acampamento Dom Tomás Balduino enfrentam não
somente a violenta repressão feita pelo Estado, pelo judiciário, pelo latifúndio e pela mídia,
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enfrentam, sobretudo pelo que representa a segurança de vida da humanidade, cuja
sobrevivência é essencial para todos nós, o controle das sementes. O controle das sementes é
o primeiro elo da cadeia alimentar, já que a semente é a fonte da vida. Quando uma empresa
controla as sementes, controla a vida. Contrastando com os acampados(as), que lutam por
terra e por direitos fundamentais a vida, e utilizam a comida como arma contra a repressão, no
sistema dominante a semente é usada como arma de controle e dominação.
Com o monopólio de Bill Gates sobre as sementes, sobre os softwares e sobre a
filantropia, em associação com as transnacionais que controlam a internet, os meios de
comunicação, os agrotóxicos, as sementes transgênicas, os medicamentos, a pesquisa, o
petróleo, a telefonia, os transportes, a mineração, o comércio, as finanças, os seguros, os
automóveis, os bancos, as armas etc., transforma-se em patenteamento as formas de vida da
humanidade. É a violação em sua essência, contra os direitos das pessoas, da natureza e de
toda a biodiversidade.
Podemos observar que o domínio do capital destrói todas as alternativas possíveis para
os povos do campo em luta, criminalizando a liberdade de escolhas, de direitos, de terra, de
território, de cultura, de semente, de gênero, de memória etc.
Por fim, quanto às influências na luta pela terra em Goiás, a partir dos sujeitos sociais
populares, feitas pela comunicação em seus diversos aspectos, principalmente através da
internet e do rádio, elas tornam-se um meio importante de comunicação para a transformação
social. São canais que influenciam nos gritos por direitos, desde o primeiro e central deles, a
terra, passando pelo direito de se organizar, de produzir, de participar do debate político, de
questionar, de ter acesso à educação, a saúde, a cultura, a liberdade, a informação, a cidadania
e tantos outros.
Essas mulheres, homens e crianças do campo goiano que ousam colocar a própria
palavra sobre suas intenções, ousam se mostrar como seres políticos, que sabem dos seus
direitos e lutam por eles, e por outras possibilidades de esperança.
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ANEXOS
As cores do acampamento Dom Tomás Balduino
Foto 1: Entrada do acampamento - Acampamento Dom Tomás Balduino – Corumbá – GO.

Fonte: Acervo GWATÁ. 2014 (Foto: Dagmar Olmo Talga).

Foto 2: Faixa de boas vindas - Acampamento Dom Tomás Balduino – Corumbá – GO.

Fonte: Acervo GWATÁ/UEG. 2014 (Foto: Dagmar Olmo Talga).

Foto 3: Festa da Pamonha - Acampamento Dom Tomás Balduino – Corumbá – GO.

Fonte: Acervo GWATÁ/UEG. 2014 (Foto: Dagmar Olmo Talga).

Foto 4: Festa da Pamonha - Acampamento Dom Tomás Balduino – Corumbá – GO.

Fonte: Acervo GWATÁ/UEG. 2015 (Foto: Dagmar Olmo Talga).

Foto 5: Assembleia - Acampamento Dom Tomás Balduino – Corumbá – GO.
Elisângela Barbosa de Araújo, Donizete de Araújo, Lucas Barbosa de Araújo, Pablo Barbosa de Araújo,
Alejandro Barbosa Araújo, Émile Barbosa Araújo.

Fonte: Acervo GWATÁ/UEG. 2014 (Foto: Dagmar Olmo Talga).

Foto 6: Assembleia - Acampamento Dom Tomás Balduino. – Corumbá – GO.

Fonte: Acervo GWATÁ/UEG. 2014 (Foto: Dagmar Olmo Talga).

Foto 7: Posto de Saúde - Acampamento Dom Tomás Balduino – Corumbá – GO.

Fonte: Acervo GWATÁ/UEG. 2014 (Foto: Murilo Mendonça Oliveira de Souza).

Foto 8: Núcleo Derrubando Muralhas - Acampamento Dom Tomás Balduino – Corumbá – GO.

Fonte: Acervo GWATÁ/UEG. 2014 (Foto: Murilo Mendonça Oliveira de Souza).

Foto 9: Colheita de verduras - Acampamento Dom Tomás Balduino – Corumbá – GO.
João Lino.

Fonte: Acervo GWATÁUEG. 2014 (Foto: Murilo Mendonça Oliveira de Souza).

Foto 10: Produção de alimentos - Acampamento Dom Tomás Balduino – Corumbá – GO.

Fonte: Acervo GWATÁ/UEG. 2014 (Foto: Murilo Mendonça Oliveira de Souza).

Foto 11: Produção de alimentos - Acampamento Dom Tomás Balduino – Corumbá – GO.

Fonte: Acervo GWATÁUEG. 2014 (Foto: Murilo Mendonça Oliveira de Souza).

Foto 12: Produção de alimentos - Acampamento Dom Tomás Balduino – Corumbá – GO.

Fonte: Acervo GWATÁ/UEG. 2014 (Foto: Murilo Mendonça Oliveira de Souza).

Foto 13: Acampamento Dom Tomás Balduino
Laboratório de Rádio/Centro Formação Hugo Chaves – MST/Corumbá - GO

Fonte: Acervo GWATÁ/UEG. 2015 (Foto: Jaqueline Vilas Boas Talga).

Foto 14: Acampamento Dom Tomás Balduino – Laboratório de Rádio/Centro Formação Hugo Chaves –
MST/Corumbá – GO.
Camila Mendes Moreira/José Sebastião da Costa

Fonte: Acervo GWATÁ/UEG. 2015 (Foto: Jaqueline Vilas Boas Talga).

Foto 15: Acampamento Dom Tomás Balduino – Corumbá - GO
Reintegração de posse/15 mar. 2015

Fonte: Acervo GWATÁ. 2015 (Foto: Murilo Mendonça Oliveira de Souza).

Foto 16: Acampamento Dom Tomás Balduino – Corumbá - GO
Segunda Ocupação 21 jun. 2015.

Fonte: Acervo GWATÁ/UEG. 2015 (Foto: Murilo Mendonça Oliveira de Souza).

Foto 17: Acampamento Dom Tomás Balduino
Centro de Formação Hugo Chaves – MST. Corumbá – GO.

Fonte: Acervo GWATÁ/UEG. 2015 (Foto: Murilo Mendonça Oliveira de Souza).

Foto 18: Acampamento Dom Tomás Balduino – Corumbá - GO
Segunda ocupação 21 jun. 2015.

Fonte: Acervo GWATÁ/UEG. 2015 (Foto: Murilo Mendonça Oliveira de Souza).

Foto 19: Acampamento Dom Tomás Balduino – Centro de Formação Hugo Chaves – MST. Corumbá –
GO.
Maria Cleonice dos Santos Amaral, Altair Pereira Salgado, Ilda Rosa Pereira e Maria Moreira.

Fonte: Acervo GWATÁ/UEG. 2015 (Foto: Dagmar Olmo Talga).

Foto 20: Acampamento Dom Tomás Balduino
Centro de Formação Hugo Chaves – MST. Corumbá – GO.
Elizabet Cerqueira

Fonte: Acervo GWATÁ. 2015 (Foto: Dagmar Olmo Talga).

Foto 21: Acampamento Dom Tomás Balduino
Centro de Formação Hugo Chaves – MST. Corumbá – GO.
João Ricardo Gomes

Fonte: Acervo GWATÁ/UEG. 2015 (Foto: Dagmar Olmo Talga).

Foto 22: Acampamento Dom Tomás Balduino
Centro de Formação Hugo Chaves – MST. Corumbá – GO.
Jonathan Vilanova

Fonte: Acervo GWATÁ/UEG. 2015 (Foto: Dagmar Olmo Talga).

Foto 23: Reunião - Acampamento Dom Tomás Balduino
Centro de Formação Hugo Chaves – MST. Corumbá – GO.

Fonte: Acervo GWATÁ. 2015 (Foto: Dagmar Olmo Talga).

Foto 24: Acampamento Dom Tomás Balduino
Centro de Formação Hugo Chaves – MST. Corumbá – GO.

Fonte: Acervo GWATÁ/UEG. 2016 (Foto: Dagmar Olmo Talga).

Foto 25: Pré-assentamento Dom Tomás Balduino – Formosa – GO
Érika Benedito Borges

Fonte: Acervo GWATÁ/UEG. 2017 (Foto: Dagmar Olmo Talga).

Foto 26: Pré-assentamento Dom Tomás Balduino – Formosa – GO

Fonte: Acervo GWATÁ/UEG. 2017 (Foto: Dagmar Olmo Talga).

Foto 27: Acampamento Dom Tomás Balduino
Centro de Formação Hugo Chaves – MST. Corumbá – GO

Fonte: Acervo GWATÁ/UEG. 2015 (Foto: Dagmar Olmo Talga).

Foto 28: Pré-assentamento Dom Tomás Balduino – Formosa – GO

Fonte: Acervo GWATÁ/UEG. 2017 (Foto: Dagmar Olmo Talga).

Foto 29: Pré-assentamento Dom Tomás Balduino – Formosa – GO
Beatriz Bonfim de Souza, Brunna Fonseca de Souza e Eni Alves de Souza

Fonte: Acervo GWATÁ/UEG. 2017 (Foto: Dagmar Olmo Talga).

Foto 30: Pré-assentamento Dom Tomás Balduino – Formosa – GO.
José Sebastião da Costa e José Sebastião da Costa Filho

Fonte: Acervo GWATÁ/UEG. 2017 (Foto: Dagmar Olmo Talga).

Foto 31: Pré-assentamento Dom Tomás Balduino – Formosa – GO.
Brunna Fonseca de Souza

Fonte: Acervo GWATÁ/UEG. 2017 (Foto: Dagmar Olmo Talga).

Foto 32: Pré-assentamento Dom Tomás Balduino – Formosa – GO.
Michele Mendes Moreira

Fonte: Acervo GWATÁ/UEG. 2017 (Foto: Dagmar Olmo Talga).

Foto33: Pré-assentamento Dom Tomás Balduino – Formosa – GO.
Sarah de Souza Moraes, Franciele Souza Soares, Marcos Eduardo Santos Silva,
Róvilla Santos Silva e Hudson Luiz de Souza.

Fonte: Acervo GWATÁ/UEG. 2017 (Foto: Dagmar Olmo Talga).

Foto 34: Pré-assentamento Dom Tomás Balduino – Formosa – GO.
Raimunda Pereira da Silva.

Fonte: Acervo GWATÁ/UEG. 2017 (Foto: Dagmar Olmo Talga).

Foto 35: Pré-assentamento Dom Tomás Balduino – Formosa – GO.
Maria Lúcia Pereira de Souza

Fonte: Acervo GWATÁ/UEG. 2017 (Foto: Dagmar Olmo Talga).

Foto 36: Pré-assentamento Dom Tomás Balduino – Formosa – GO.

Fonte: Acervo GWATÁ/UEG. 2017 (Foto: Dagmar Olmo Talga).

