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RESUMO
Esta pesquisa buscou compreender como se dá a produção de sentidos entre agricultores
familiares de Itapuranga (GO) a partir da recepção de mídia e como este processo se relaciona
com o exercício da cidadania no campo. O estudo se desprende da análise de um determinado
produto de TV, rádio ou internet para investigar os sentidos produzidos pela mídia na vida
cotidiana. A agricultura familiar é responsável por um terço das receitas dos estabelecimentos
agropecuários brasileiros (IBGE, 2006). Porém, apesar da importância que representa para a
economia do país, os agricultores familiares, especialmente os mais pobres do campo, vivem
em condição de subvalorização, muitas vezes reforçada pela mídia. Assim a pesquisa se
justifica como uma tentativa de contribuir para a compreensão do cotidiano rural e sua relação
com a mídia, com o objetivo de participar de um avanço científico a respeito de como se
configura a vida no campo, ajudando a superar, na medida que lhe couber, a visão de atraso e
subdesenvolvimento com que muitos ainda enxergam os agricultores brasileiros. O trabalho
tem como referencial teórico os Estudos Culturais de abordagens inglesa e latino-americana e
os Estudos de Recepção. Entre os principais autores que contribuíram cientificamente para a
pesquisa estão Richard Hoggart, Raymond Williams, E. P. Thompson, Stuart Hall, Nestor
García Canclini, Jesús Martín-Barbero, Maria Immacolata Vassalo de Lopes e Nilda Jacks.
Optou-se por realizar um estudo do tipo etnográfico em que aspectos do cotidiano foram
norteadores para a compreensão da maneira como a mídia se insere e se relaciona com o
modo de vida do agricultor familiar goiano. Entrevistas, observação etnográfica e anotações
em diário de campo foram as ferramentas empregadas para levantamento e registro de dados.
O estudo demonstrou que o acesso à mídia está intimamente relacionado com o cotidiano de
trabalho do agricultor familiar e a ele está condicionado. Comprovou ainda que, enquanto
produtos da mídia nacional dirigida por grandes grupos econômicos são usados pelo
agricultor familiar predominantemente como ferramentas de entretenimento e de acesso a
informações de nível global, é por meio da apropriação da mídia local que as famílias do
campo produzem sentidos, interagem, questionam e ressignificam os produtos midiáticos.
Nesse contexto, o rádio, e mais especificamente o programa jornalístico Microfone Aberto, da
Primavera AM/FM, é a mídia que apresenta vínculo mais consistente com o agricultor
familiar de Itapuranga. Por meio da observação da recepção de tal produto, foi possível
comprovar o estabelecimento de relações negociadas entre audiência e emissora, revelando
ainda perfil crítico e cidadão do agricultor familiar diante do acesso a conteúdos informativos
locais. Assim, a pesquisa leva a pensar a mídia local como importante ferramenta de
promoção da cidadania, tendo em vista a identificação e o senso de comunidade e
pertencimento que promove – motivos pelos quais sugere a continuidade de estudos na área,
especialmente comparados aos sentidos produzidos pela grande mídia.
Palavras-chave: Estudos Culturais. Estudos de Recepção. Meio rural. Mídia. Cidadania.

RESUMÉ
Esta investigación buscó comprender cómo se da la producción de sentidos entre agricultores
familiares de Itapuranga (GO) a partir de la recepción de medios y cómo este proceso se
relaciona con el ejercicio de la ciudadanía en el campo. El estudio se desprende del análisis de
un determinado producto de televisión, radio o internet para investigar los sentidos producidos
por los medios en la vida cotidiana. La agricultura familiar es responsable de un tercio de los
ingresos de los establecimientos agropecuarios brasileños (IBGE, 2006). Sin embargo, a pesar
de la importancia que representa para la economía del país, los agricultores familiares,
especialmente los más pobres del campo, viven en condición de subvalorización, muchas
veces reforzada por los medios. Así la investigación se justifica como un intento de contribuir
a la comprensión del cotidiano rural y su relación con los medios, con el objetivo de participar
de un avance científico acerca de cómo se configura la vida en el campo, ayudando a superar,
en la medida que le cabe, la visión de atraso y subdesarrollo con que muchos ven a los
agricultores brasileños. El trabajo tiene como referencial teórico los Estudios Culturales de
abordajes inglés y latinoamericano y los Estudios de Recepción. Entre los principales autores
que contribuyeron científicamente a la investigación, Richard Hoggart, Raymond Williams,
E. Thompson, Stuart Hall, Nestor García Canclini, Jesús Martín-Barbero, Maria Immacolata
Vassalo de Lopes y Nilda Jacks. Se optó por realizar un estudio del tipo etnográfico en que
aspectos de lo cotidiano fueron orientadores para la comprensión de la manera como los
medios se inserta y se relaciona con el modo de vida del agricultor familiar goiano.
Entrevistas, observación etnográfica y anotaciones en diario de campo fueron las herramientas
empleadas para levantamiento y registro de datos. El estudio demostró que el acceso a los
medios está íntimamente relacionado con el cotidiano de trabajo del agricultor familiar y está
condicionado a él. También se comprobó que, mientras los productos de los medios
nacionales dirigidos por grandes grupos económicos son usados por el agricultor familiar
predominantemente como herramientas de entretenimiento y de acceso a informaciones de
nivel global, es a través de la apropiación de los medios locales que las familias del campo
producen sentidos, cuestionan y resignifican los productos mediáticos. En este contexto, la
radio, y más específicamente el programa periodístico Microfone Aberto, de la Primavera
AM/FM, es lo medio que presenta un vínculo más consistente con el agricultor familiar de
Itapuranga. Por medio de la observación de la recepción de dicho producto, fue posible
comprobar el establecimiento de relaciones negociadas entre audiencia y emisora, revelando
aún perfil crítico y ciudadano del agricultor familiar ante el acceso a contenidos informativos
locales. Así, la investigación lleva a pensar a los medios locales como importante herramienta
de promoción de la ciudadanía, teniendo en vista la identificación y el sentido de comunidad y
pertenencia que promueve - motivos por los que sugiere la continuidad de estudios en el área,
especialmente comparados a los sentidos producidos por la comunicación los medios de
comunicación.
Palabras clave: Estudios Culturales. Estudios de Recepción. Medio rural. Medios de
comunicación. La ciudadanía.
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INTRODUÇÃO
Analisar a mídia e suas consequentes reverberações no meio social é uma prática

comum entre estudiosos oriundos de campos de atuação muito diversificados. Além dos
pesquisadores em comunicação, psicólogos, antropólogos, filósofos, cientistas políticos,
sociólogos, entre tantos outros, encontram nas mídias uma linha transversal para compreender
o mundo social a partir de seus campos científicos e epistemológicos.
A mídia assume esse papel por estar relacionada diretamente às construções que os
indivíduos fazem do mundo, de diferentes culturas e até de si mesmos. Por isso, a circulação
de produtos e conteúdos midiáticos, bem como a maneira como são recebidos e
ressignificados, oferecem tantas referências para estudos em diferentes áreas das ciências
humanas e sociais.
O sociólogo britânico Roger Silverston (2014) é um dos pesquisadores que defende o
estudo da mídia por sua importante relação com as experiências vividas pelos sujeitos no
mundo. Tida como um elemento que exerce controle sobre a realidade e sobre o exercício do
poder, pode-se afirmar que estudar a mídia é contribuir para o desenvolvimento de uma
ciência humanista capaz de dizer muito sobre o mundo em que se insere.
Considerada ainda como elemento que exerce especial relação com a vida cotidiana, a
mídia é influenciada pela história, pela política e pela economia, que assumem papel de
categorias mediadoras para sua formação. Essa mediação implica num movimento de
circulação de significados, que vão além dos limites textuais ou visuais para oferecer
descrições da realidade. Desse modo, a mediação não começa ou termina no texto: “a
mediação é infinita, produto do desenredamento textual nas palavras, nos atos e nas
experiências da vida cotidiana” (SILVERSTON, 2014, p. 37). Nessa perspectiva, esta
pesquisa propôs estudar a mídia como um elemento que se relaciona com o cotidiano, e não
como um sistema isolado visto apenas a partir de sua lógica de produção.
Além disso, a partir do pressuposto de que “as funções e os processos predominantes
na era da informação estão cada vez mais organizados em torno das Redes” (CASTELLS,
1999, p. 497) e que a caracterização do sistema de mídia atual “não é a convergência
tecnológica, mas sim sua organização em rede” (CARDOSO, 2007, p. 16), defende-se ainda
que estudar a mídia nos dias atuais exige uma compreensão global e colaborativa de seus
produtos. Por isso, este estudo se descola da análise de um determinado produto da grade de

21
programação de TV ou rádio para investigar os sentidos produzidos pela mídia na vida
cotidiana a partir da experiência de recepção das audiências.
Esta pesquisa se propôs ainda a estudar a mídia a partir da experiência de recepção de
agricultores familiares do estado de Goiás, considerando a prévia intenção de desenvolver
uma pesquisa entre um grupo social que, historicamente, sofre um atraso no acesso a direitos
civis, políticos e sociais básicos e também às ferramentas de informação e comunicação.
Apesar da condição de subvalorização a que foi historicamente submetida pela sociedade
urbana, a agricultura familiar é responsável por um terço das receitas dos estabelecimentos
agropecuários brasileiros (IBGE, 2006). O estudo considerou que compreender elementos
deste universo rural significa lançar luz sobre o modo de vida de uma grande parcela da
população brasileira que vive afastada dos olhos e das telas acessadas pela sociedade urbana –
e aqui reside a justificativa da pesquisa.
Embora a grande mídia produza conteúdos de amplo alcance voltados para temas do
campo, como o programa televisivo Globo Rural, este estudo buscou lançar um olhar para a
recepção de mídia no meio rural de maneira mais abrangente. A proposta foi a de
compreender o cotidiano para só então analisar os produtos de mídia que nele se inserem e
que fazem sentido para as famílias rurais. Com isso, buscou-se realizar um estudo de recepção
a partir de suas relações com a vida cotidiana por acreditar que somente nesta perspectiva é
possível compreender os sentidos que a mídia produz entre as audiências de maneira
integralizadora e real.
Assim, este estudo tem como objetivo geral contribuir para a compreensão do
cotidiano rural e sua relação com a mídia, a fim de participar de um avanço científico a
respeito de como se configura a vida no campo, ajudando a superar, na medida que lhe
couber, a visão de atraso e subdesenvolvimento com que muitos ainda enxergam os
agricultores brasileiros. Entre os objetivos específicos do estudo estão:
a) compreender como o processo de formação do espaço rural brasileiro reflete na
maneira como se organizam as comunidades rurais nos dias de hoje;
b) verificar de que maneira os processos de formação do território nacional e da
produção agropecuária brasileira incidem no modo como as famílias rurais vivem
e exercem a cidadania na atualidade;
c) registrar o cotidiano da agricultura familiar goiana e elucidar a maneira como seus
hábitos caracterizam um modo de vida específico no campo;
d) analisar de que maneira tais processos influenciam na relação estabelecida entre a
população rural e a sociedade urbana por meio da mídia.
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A partir de tais direcionamentos, o estudo buscou verificar como se dá a produção de
sentidos entre agricultores familiares de Itapuranga (GO) a partir da recepção de mídia
e como este processo se relaciona com o exercício da cidadania no campo. Para tanto, a
pesquisa se propôs a ir além das discussões acerca do conceito de comunicação rural
(evidentemente, sem deixar de contribuir para sua discussão), e tratar sobre como os vínculos
e experiências geradas pelas práticas de comunicação contribuem para o exercício da
cidadania no campo.
Para oferecer respostas a tal questionamento, o estudo foi problematizado ainda a
partir das seguintes questões:
a) que sentidos a mídia produz na vida cotidiana?
b) de que maneira as audiências fazem conexões entre o que é vivido e o que é
emitido pela mídia?
c) como a mídia local se relaciona com a construção de um sentimento de pertença à
comunidade?
d) de que maneira a composição da família se relaciona com o cotidiano?
e) como se manifesta a crítica da mídia entre agricultores familiares, que tem um
modo de vida característico?
f)

como a oposição à mídia incide sobre a maneira como os conteúdos informativos
são recebidos?

Isso posto, este estudo pode ser resumido no Quadro 1:

Quadro 1 - Resumo descritivo da pesquisa
A minha pesquisa se propôs a Investigar como se dá a recepção de conteúdos midiáticos no
meio rural a partir da experiência cotidiana.
Para

Compreender sentidos e significados que agricultores
familiares constroem a partir da recepção dos conteúdos
midiáticos.

Com a finalidade de

Entender os processos de significação e ressignificação de
conteúdos midiáticos, considerando a maneira como a
formação histórica, social e de classe do espaço rural se
relaciona com a experiência de vida no campo.

O que me permitiu

Avaliar se os conteúdos veiculados na mídia contemplam a
necessidade de informação e comunicação entre agricultores
familiares e se contribuem, em alguma medida, para o
exercício da cidadania no campo.
Fonte: elaborado pela autora (2018)
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Para a seleção da localidade em que se realizaria o estudo, a pesquisa comparou o
Índice de Desenvolvimento Humano dos Municípios (IDHM) médio do Brasil com os
indicadores de municípios do estado de Goiás. O objetivo foi selecionar um município goiano
que mais se aproximasse da realidade do país, em termos de indicadores médios de condições
de vida e desenvolvimento.
A análise direcionou o estudo para a cidade de Itapuranga (GO). Localizado a 170
quilômetros da capital do estado, o município conta com 19% da população residindo em
áreas rurais (IBGE, 2010). Proporcionalmente, é o maior percentual de população residente no
campo entre todos os municípios do estado de Goiás.
Para a seleção amostral das famílias que integraram o estudo, contou-se com a
colaboração da Agência Goiana de Assistência Técnica, Extensão Rural e Pesquisa
Agropecuária (Emater), entidade pública responsável pelo atendimento a pequenos
agricultores em Goiás. Com base no acompanhamento de visitas realizadas por técnicos da
instituição, foi possível selecionar as famílias Silva, Alves e Alencar como personagens deste
estudo. A seleção levou em consideração o perfil produtivo, o tipo relacionamento com a
mídia, a composição da família e a própria receptividade em participar do estudo.
Para o cumprimento desta proposta, o trabalho foi estruturado em seis capítulos. No
primeiro deles são apresentados os elementos que particularizam a agricultura familiar e sua
relação com a mídia no Brasil, que são objeto da pesquisa. Nesse capítulo é apresentado uma
caracterização do universo rural e de como a mídia se insere neste contexto. O estudo exige
especial contextualização sobre a formação do espaço rural brasileiro porque acredita-se que a
história do país explica muito da maneira como ainda hoje se organizam as comunidades e se
formam as classes sociais no campo. Para tais abordagens foram utilizadas obras de autores
como Priore e Venâncio (2006) e Buainain, Alves, Silveira e Navarro (2014).
A formação do espaço rural foi discutida ainda pela abordagem da sociologia com
base em reflexões que forneçam elementos para compreender a realidade do campo em suas
perspectivas espaço-territorial e de organização social. Contribuíram para a abordagem e a
caracterização da ruralidade nos dias atuais autores como Abramovay (2000), Marques
(2002), Souza e Lima (2006), Candiotto e Corrêa (2008) e Carneiro (2012).
O capítulo também elucida detalhadamente todo o processo de eleição do tema,
delimitação de objeto e caracterização dos personagens que participaram do estudo. Entre os
dados apresentados estão a revisão bibliográfica realizadas entre estudos de comunicação no
universo rural, bem como os indicadores socioeconômicos que direcionaram a realização da
pesquisa para o município de Itapuranga (GO).
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O segundo capítulo apresenta o referencial teórico sob o qual foi realizada a análise do
objeto estudado: os Estudos Culturais Britânicos e Latino-Americanos e os Estudos de
Recepção. Ao posicionar a cultura como um elemento vivo construído a partir das redes de
relacionamentos estabelecidas da vida cotidiana e, principalmente, ao inaugurar um olhar para
as culturas populares construídas pelos menos favorecidos, tais abordagens constituem a base
teórico-metodológica sobre a qual o presente estudo foi estruturado.
Como peças fundadoras dos Estudos Culturais, obras de Richard Hoggart (1973),
Raymond Williams (1958) e E. P. Thompson (1963) foram responsáveis por fornecer
elementos para as primeiras reflexões para o presente estudo. Autores como Stuart Hall
(2003) e Nestor García Canclini (2015) também serão elementares para a compreensão dos
Estudos Culturais na América Latina, especialmente para as discussões acerca dos processos
de codificação e decodificação e de configuração das culturas populares.
Jesús Martín-Barbero (2015) foi o principal teórico apresentado no presente estudo
para discutir as questões das mediações que se dão por meio da recepção de mídia. Estudos de
Maria Immacolata Vassalo de Lopes (1993, 1999, 2014a, 2014b) e Nilda Jacks (2006, 2008)
também serviram como base para a análise dos processos de recepção no contexto brasileiro.
As contribuições teóricas e práticas de tais correntes científicas construíram o paradigma a
partir do qual foi estudada a relação da mídia e da agricultura familiar.
Em seguida, o terceiro capítulo do trabalho conduz à discussão sobre o modo como o
exercício da cidadania se relaciona com o espaço e a mídia. Entre os assuntos tratados estão a
própria definição do conceito de cidadania e a especificidade de seu exercício no meio rural
na história brasileira.
Importante destacar que o conceito de cidadania e sua relação com a mídia é elemento
transversal e fundamental para a pesquisa, uma vez que permite discutir o modo como a
organização das comunidades rurais e o acesso a direitos e deveres se relacionam como as
redes de significação estabelecidas pelos meios. A partir de uma revisão histórica do acesso a
direitos civis, políticos e sociais no campo, foram apresentados elementos que, em certa
medida, explicam a condição de subordinação em que ainda vivem as famílias rurais
brasileiras, especialmente as mais pobres. Reflexões de autores como Carvalho (2016), Demo
(1995), Marshall (1967) e Pinsky e Pinsky (2003) serviram de base para tal discussão.
No quarto capítulo é apresentada a teorização científica da pesquisa do tipo
etnográfica, eleita como estratégia metodológica para a execução do presente estudo por ser
capaz de fornecer elementos para compreender o universo da agricultura familiar a partir de
sua construção histórica e social. Com base em fundamentações teóricas relacionadas aos
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estudos de antropologia de Geertz (2015), Marconi e Presotto (1986) e Cardoso (1986), a
sessão conta também com a apresentação das ferramentas adotadas para realizar a coleta de
dados, bem como os instrumentos norteadores e estratégias de aproximação utilizadas para a
pesquisa de campo. O capítulo apresenta ainda as categorias de análise adotadas no presente
estudo para realizar a caracterização etnográfica.
A partir da apresentação das abordagens teórico-metodológicas, o texto segue a tratar
dos dados extraídos de campo, onde a mídia local e o cotidiano do agricultor familiar passam
a ser elucidados dentro das categorias de análise. Esse quinto capítulo apresenta
descritivamente o modo de vida no campo e os rituais de acessos dos agricultores familiares
aos meios.
A análise dos dados é realizada no capítulo seis, onde a recepção e o exercício da
cidadania no meio rural são discutidos a partir de conexões estabelecidas entre as informações
de campo e o referencial teórico adotado. O tópico se divide entre as discussões sobre a
apropriação da mídia local e os usos da grande mídia por parte do agricultor familiar goiano.
Por fim, as considerações finais reúnem as constatações sobre comunicação e
cidadania a que o levou o presente estudo, bem como a continuidade que os resultados da
pesquisa sugerem.
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2

O OBJETO DE PESQUISA
Mais do que priorizar um setor ou outro dentro
da agropecuária, é fundamental que se olhe
para o rural como um território que
desempenha não só as funções de produção de
alimentos, matérias-primas e moradias, mas
que sofre mudanças, implicando novas funções
incorporadas e suscitando oportunidades
diversificadas para a população ali residente
(ELESBÃO, 2007, p. 58).

É notório que produtos de comunicação rural, como revistas especializadas, produtos
jornalísticos e sites voltados para assuntos agropecuários são importantes para promover o
acesso à informação. Somados à comunicação científica para o campo, tais produtos
contribuem para a promoção de avanços que permitem não só a produção mais eficiente e em
maior escala entre produtores rurais, mas são capazes, principalmente, de apresentar
alternativas sustentáveis para a produção de alimentos – que é urgente no momento atual.
No entanto, não se buscou neste trabalho promover discussões sobre o campo e a
mídia a partir do conceito de comunicação rural, definido fundamentalmente como
[...] o conjunto de fluxos de informação, de diálogo e de influência recíproca
existentes entre os componentes do setor rural e entre eles e os demais setores da
nação afetados pelo funcionamento da agricultura, ou interessados no melhoramento
da vida rural (BORDENAVE,1988, p. 7).

Esta pesquisa optou por seguir um outro caminho em virtude do fato de que muito já
se realizou nesta área de estudo desde a década de 1980, quando emergiram os estudos de
comunicação relacionados especialmente à extensão no meio rural. Assumiu-se então, a
preferência por abordar a comunicação no campo a partir da recepção de mídia, tida como um
elemento dinâmico e complexo que se relaciona com a vida cotidiana de maneiras
incontavelmente diversas.
A partir desta definição, o processo de delimitação do objeto demandou uma revisão
de literatura que buscou identificar em que ponto estavam, no momento do início da pesquisa,
os estudos que envolvem a mídia e o meio rural no Brasil. Tal levantamento foi fundamental
para a proposição de uma pesquisa factível, que pudesse contribuir para um avanço científico
relevante, progredindo a partir do ponto em que a ciência da comunicação havia caminhado
até então.
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2.1

Estudos de comunicação e meio rural
Executada entre publicações científicas e banco de teses e dissertações da área de

comunicação do país1, a revisão de literatura identificou 110 estudos que abordam questões
relacionadas a mídia, comunicação e meio rural. O levantamento, realizado entre os meses de
março e agosto de 2017, reuniu 64 artigos, 38 dissertações e 8 teses categorizadas conforme a
Tabela 1. Durante a pesquisa, não foi estabelecida nenhuma delimitação temporal, sendo
incluídos todos os estudos disponíveis nas plataformas consultadas. O balanço culminou no
levantamento de trabalhos realizados desde a década de 1990 até os dias atuais.
Tabela 1 – Estudos envolvendo mídia, comunicação e meio rural no Brasil
Nº de
estudos
41

33

19

15

2

1

Categoria
Tecnologias de Informação e
Comunicação (TICs) e ferramentas de
mídia no meio rural

Características

Discutem como o uso e a apropriação
de smartphones, computadores, redes
sociais, internet e novas tecnologias de
comunicação influenciam nas rotinas e
práticas produtivas de quem vive no
campo.
Análise de produtos de mídia para o
Verificam os efeitos de certos produtos
meio rural
de mídia (programas de rádio, jornais
televisivos e impressos) no contexto
rural, avaliando como podem servir
como instrumentos de promoção da
informação e de assuntos técnicos no
campo.
Comunicação, extensão e
Analisam como a comunicação, seja
desenvolvimento
ela formal ou informal, se coloca como
ferramenta de difusão de tecnologias e
práticas agropecuárias para o
desenvolvimento e para a formação de
identidades no meio rural.
Estudos de recepção
Discutem a percepção que os
agricultores têm dos produtos
midiáticos, seja numa perspectiva mais
tecnicista dos meios, caracterizando o
modo como se dá a recepção ou o
consumo de tais produtos no cotidiano
das famílias rurais, seja numa
abordagem que considera como tal
recepção impacta na produção de
sentidos e de interpretação do mundo.
Comunicação e turismo rural
Tratam das trocas simbólicas de
informação como itens fundamentais
para o desenvolvimento da economia
do campo por meio do turismo.
Fonte: elaborada pela autora (2018)

A lista completa com os portais consultados está disponível no Anexo A.
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Com 41 estudos, a categoria Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) e
Ferramentas de Mídia no Meio Rural é a que conta com maior número de pesquisas
realizadas. De maneira geral, esses estudos se propõem a verificar como o uso de
smartphones, computadores, redes sociais, internet e outras tecnologias de comunicação
condicionam nas rotinas e nas práticas produtivas de quem vive no campo.
Os estudos de tais categorias lançam luz sobre o lugar ocupado pela comunicação
digital e suas ferramentas no meio rural. Tais estudos buscaram verificar de que maneira
ferramentas como redes sociais, equipamentos para produção de áudios, vídeos e imagens são
apropriados pela população rural, especialmente entre os jovens. As pesquisas também
abordam a maneira como o avanço das TICs se relaciona com as estruturas socioeconômicas e
culturais de áreas rurais e como ampliam as possibilidades de comunicação entre produtores
rurais e os veículos de mídia. Alguns estudos abordam o uso das TICs como instrumentos de
atuação técnica de campo, fornecendo informações e dados que auxiliam em práticas
agropecuárias, tais como controle de pragas e orientações para a condução de lavouras.
Tais estudos apresentam abordagens predominantemente otimistas em relação aos
impactos das TICs no meio rural. De maneira geral, as pesquisas concluem que o uso das
tecnologias no meio rural já apresenta resultados positivos, como a maior oportunidade de
acesso da população à informação e comunicação. No entanto, consideram que tais
ferramentas podem ser utilizadas de maneira mais efetiva se forem melhor gerenciadas e/ou se
a o acesso for ampliado.
Os estudos indicam ainda que a utilização de TICs como ferramentas administrativas e
de comunicação por parte do setor público pode ampliar o acesso e um melhor gerenciamento
do uso das ferramentas no campo. Isso poderá, por sua vez, contribuir para a utilização das
TICs por produtores rurais de maneira mais efetiva, democrática e participativa.
Na categoria Análise de Produtos de Mídia no Meio Rural, os estudos identificados
têm como objetivo verificar os efeitos de certos produtos de mídia, tais como programas de
rádio, jornais televisivos e impressos, no contexto rural. O objetivo geral dos estudos desta
categoria é analisar como produtos de emissoras de TV, rádio e veículos impressos interferem
nas rotinas produtivas e de comunicação entre produtores rurais. Tal categoria conta com 33
estudos realizados, entre artigos científicos, dissertações e teses.
Esses estudos partem do pressuposto de que os produtos de mídia podem servir como
instrumentos de promoção da informação e de conteúdos técnicos responsáveis por levar certo
desenvolvimento ao produtor rural. Entre os produtos de maior incidência nas pesquisas estão
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o Jornal Nacional e o Globo Rural, ambos da TV Globo, e algumas novelas da mesma
emissora.
De maneira geral, tais estudos concluem que produtores rurais somente têm acesso a
produtos midiáticos tradicionais difundidos pelos veículos de massa que não impactam
diretamente no cotidiano e nas atividades produtivas rurais.
Em terceiro lugar em número de estudos, a categoria Comunicação, Extensão e
Desenvolvimento reúne 19 pesquisas entre teses, dissertações e artigos. Nessa categoria, os
estudos propõem analisar como a comunicação, seja ela formal ou informal, influencia na
difusão de tecnologias e práticas agropecuárias para o desenvolvimento do setor rural. Para
tanto, os estudos partem da análise do uso de TICs e da publicação de veículos e programas
midiáticos voltados para o setor agropecuário. Tais ferramentas e produtos são sempre
analisados a partir de seu potencial de contribuição para a transmissão de informação e
transferência de tecnologia. Portanto, observa-se que tais estudos são desenvolvidos a partir
de uma perspectiva desenvolvimentista, que pode ser criticada por transmitir a noção de que
as famílias rurais estão em atraso comparadas às sociedades urbanas.
Nesta fase, o que se observa é um movimento de fluxos de comunicação unilaterais,
em que não se estabelecia comunicação, mas sim, transferência de conteúdos relacionados a
técnicas e práticas que deveriam ser realizadas pelos agricultores (BORDENAVE, 1983). Na
medida em que colocam as ferramentas de comunicação unicamente como promotora de certo
desenvolvimento, tais estudos reforçam o valor difusionista da informação, em detrimento de
das possibilidades de comunicação dialógica.
Por sua vez, a categoria Estudos de Recepção no Meio Rural envolveu 15 pesquisas,
sendo duas dissertações, um trabalho de conclusão de curso e 12 artigos científicos. Tais
estudos podem ainda ser subcategorizados entre aqueles que se propõe a verificar a percepção
que os agricultores têm dos produtos midiáticos numa perspectiva mais tecnicista dos meios; e
aqueles que se dedicam a caracterizar o modo como se dá a recepção ou o consumo de tais
produtos no cotidiano das famílias rurais, configurando a cultura e a percepção de mundo por
meio da produção de sentido entre agricultores.
Na primeira subcategoria, estudos abordam a interpretação de conteúdos midiáticos
por parte de produtores rurais, verificando o grau de identificação dos sujeitos pesquisados
com personagens representados em reportagens e novelas. Essas pesquisas discutem questões
relacionadas a identidades culturais e representações sociais de agricultores familiares em
produtos midiáticos.
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Os estudos concluem que a maior parte de produtores e personagens entrevistados para
o levantamento das pesquisas não se consideram representados ou não se identificam com as
imagens de agropecuaristas apresentados nos produtos analisado que, ora retratam grandes
latifundiários, ora mostram produtores vivendo em situação de pobreza extrema.
No que se refere à segunda subcategoria, observa-se que tais estudos abordam como o
acesso a informações e de mídia fornecem elementos para compreender as condições da
realidade em que os produtores rurais vivem e consomem conteúdos e produtos midiáticos.
Focados no modo em que se dá a recepção, os estudos se desenvolvem especialmente a partir
do conceito de mediações proposto por Jesús Martín-Barbero (2015) e integram perspectivas
menos tecnicistas e mais sociológicas dos processos de comunicação.
De maneira geral, os estudos desta segunda subcategoria indicam que a condição
socioeconômica e as condições históricas de formação dos espaços rurais são determinantes
para o acesso à informação e para a construção dos processos de significação realizados por
meio dos conteúdos midiáticos. Tais pesquisas defendem que não é possível compreender a
recepção no meio rural sem compreender o contexto que as relações de comunicação se
desenvolveram no campo.
Por fim, a categoria Comunicação e Turismo Rural reúne estudos em que as trocas
simbólicas de informação são tidas como abordagens fundamentais para o desenvolvimento
da economia do campo por meio do turismo. Somente dois estudos foram identificados nesta
categoria, sendo um artigo científico e uma dissertação de mestrado.
A partir de uma abordagem desenvolvimentista, as pesquisas consideram a
comunicação como uma estratégia para a conquista de mercados para o turismo no campo e
concluem que o uso de ferramentas de informação é fundamental para o avanço tal setor da
economia.

Estudos de Recepção

Tendo como base a revisão bibliográfica realizada e a concepção de que a mídia ocupa
posição central na interpretação que os indivíduos fazem do mundo, optou-se por direcionar a
pesquisa para o caminho dos Estudos de Recepção. Ao compreender que os sujeitos
pesquisados não são receptores passivos ou somente consumidores de tecnologias,
considerou-se que tais estudos abordam a recepção de mídia em sua complexidade,
envolvendo a perspectiva instrumental e pragmática da recepção, mas, principalmente, os
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elementos de mediações que se associam os sentidos e significados produzidos a partir do
contato com tais conteúdos.
Assim, tornou-se necessário realizar uma análise mais aprofundada dos estudos já
realizados nessa categoria para que a presente pesquisa pudesse se desenvolver a partir do
avanço científico já realizado na área. Assim, os estudos foram analisados a fim de que fosse
possível identificar objetivo geral, o corpus de análise, o problema de pesquisa e as
contribuições de cada um, conforme o Quadro 2.
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Quadro 2 – Revisão de literatura de estudos envolvendo recepção no meio rural, em 2017

ARTIGO

ARTIGO

ARTIGO

Tipo

(continua)

Título

Populações rurais e estudos sobre a
comunicação na recepção midiática

Jornalismo rural: a percepção e
apropriação por agricultores

Juventude rural e recepção
televisiva: uma abordagem de
gênero

Autor

Ricardo Duarte

Luiza Adorna
Hélio Afonso Etge

Lírian Sifuentes

Ano

Objetivo geral

Corpus

Problema de
pesquisa

Apresentar os
principais aspectos
teóricos das pesquisas
em comunicação
articuladas ao meio
rural na tentativa de
nortear pesquisas em
extensão rural.

Estudos rurais e
de recepção.

2015

Identificar as
percepções de
agricultores ao
assistirem as
reportagens.

Reportagens do
Globo Rural dos
dias 21 de
setembro e 16 de
fevereiro de
2014 e 10 de
março de 2013.

Como o jornalismo
rural de televisão
pode influenciar as
atividades do público
do campo?

2008

Investigar o contraste
entre a experiência
pessoal, marcada pelo
cotidiano rural, e a
valorização social do
urbano, presenciada na
escola ou observada
através da televisão.

Malhação (Rede
Globo)

De que maneira os
jovens rurais
processam e
negociam os modelos
de juventude urbana
estampado em
programas
televisivos?

2014

Como as pesquisas
em comunicação
auxiliam nos estudos
de extensão rural
incluídos no âmbito
da recepção?

Contribuições

A recepção deve ser vista
numa perspectiva
interacionista em que
territórios de recepção e
emissão sejam
interpenetráveis.
Os agricultores recebem as
reportagens como instrumento
de divulgação da agropecuária,
cujos assuntos são mais
interessantes conforme
afinidade do receptor. O
agricultor se enxerga e se
coloca no lugar dos
entrevistados da matéria.
Segundo os receptores, as
novelas deixam a desejar em
termos de verossimilhança com
os jovens do meio rural, o que
faz com que não se sintam
representados nela. Para os
receptores, há pouca
abordagem do meio rural que,
ora é representado pela grande
propriedade, ora em novelas de
época, em que as pessoas do
campo são sempre retratadas
como ignorantes e ingênuas.
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ARTIGO

TCC

ARTIGO

Tipo

(continuação)
Título

O consumo de notícias por
agricultores de São Domingos

Autor

Keli Camiloti
Lírian Sifuentes

O Impresso no Meio Rural: A
Recepção do Caderno
Agro Negócio por Produtores
Rurais do Município
de Frederico Westphalen

Heloise Chierentin
Santi

O rádio no cotidiano dos rurais

Kátia de Lourdes
Fraga
Ana Louise de
Carvalho Fiúza

Ano

Objetivo geral

Corpus

Problema de
pesquisa

2012

Pesquisar o consumo
das notícias por
agricultores.

Produtos locais
de comunicação.

Que relação existe
entre os agricultores e
a mídia e de que
forma as notícias que
eles consomem
interferem em suas
atividades do dia-adia?

2010

Identificar os processos
de recepção/consumo
de jornal impresso por
agricultores.

Caderno Agro
Negócio - Jornal
Alto Uruguai.

Qual o perfil dos
agricultores que têm
acesso ao veículo e
seu grau de
identificação com ele?

2016

Verificar se o rádio
permanece presente no
cotidiano rural
brasileiro.

Diversos
programas de
rádio de Minas
Gerais.

Qual a relação
estabelecida pelas
comunidades rurais
com o rádio nos dias
atuais?

Contribuições
Agricultores consomem
notícias divulgadas nos meios
de comunicação com especial
atenção para as que envolvem
a agropecuária. Os agricultores
comentam que, sim, as
informações são importantes
para suas atividades rotineiras.
O perfil do agricultor que
consome o jornal está
diretamente relacionado com
sua cotidianidade familiar,
temporalidade social e
competência cultural, sendo
essas, portanto, as principais
mediações estabelecidas no
consumo do periódico.
O rádio faz parte da vida rural
porque se aproxima das
práticas cotidianas dos
agricultores, promovendo
sensações de intimidade e
proximidade. Os veículos e
profissionais de comunicação
são conscientes disso e
desenvolvem estratégias que
chamem a atenção do
agricultor familiar.

O rádio no meio rural: consumo de
programas radiofônicos rurais por
agricultores do Rio Grande do Sul

A recepção televisiva por jovens
rurais: Um estudo sobre as
representações do campo e da
cidade

ARTIGO

ARTIGO

Título

ARTIGO

Tipo
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Pesquisa de audiência e de
recepção do Prosa Rural – o
programa de rádio da
Embrapa: primeiros resultados

Autor

Andréa Franciele
Weber
Priscila Devéns

Lírian Sifuentes

Juliana Escobar
Fernando do
Amaral Pereira

Objetivo geral

2010

Analisar como se dá o
consumo de um
programa radiofônico
rural local por
agricultores familiares,
observando a relação
destes com o rádio e o
programa, a utilização
das mensagens e as
mediações atuantes na
sua recepção.

Programa
radiofônico
informativo da
Cotrifred
(Cooperativa
Tritícola de
Frederico
Westphalen)

Que sentidos os
produtores atribuem
aos produtos
midiáticos?

2009

Investigar as
representações do
campo e da cidade
construídas pelo jovem
camponês.

Telenovelas e
noticiários de
diferentes
emissoras.

De que modo os
jovens rurais
resiginificam a
representação do meio
rural que recebem na
televisão?

Os jovens não se sentem
representados ou retratados em
telenovelas, mas se identificam
com a novela Malhação por
retratar personagens de sua
faixa etária.

Qual avaliação
extensionistas e
radialistas fazem do
Prosa Rural?

Os radialistas aprovam o
conteúdo do programa e
consideram que os ouvintes
aplicam seus conteúdos.
Grande parte dos
extensionistas desconhece o
programa, mas os que o
conhecem declararam que o
conteúdo é importante para sua
atuação profissional.

2010

Conhecer a opinião de
radialistas e
extensionistas quanto à
linguagem, ao formato
e à temática do
programa.

Corpus

Programa
radiofônico
Prosa Rural.

Problema de
pesquisa

(continuação)
Contribuições

Ano

Características sociais e
culturais influenciam no
consumo do programa, no
sentido atribuído à mensagem
recebida e no que farão dela. A
religião, entendida como
competência cultural é capaz
de interferir na leitura que os
receptores fazem do programa.

Tipo

ARTIGO

ARTIGO

Tipo
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Título

Cotidiano e Comunicação na
Comunidade Pesqueira da Ilha de
Deus

Pesquisa de Recepção do Programa
de Rádio Prosa Rural: Propondo
uma metodologia

Título

Autor

Angelo Brás
Fernandes Callou
Maria Salett Tauk
Santos
João Paulo da
Silva
Ladjane Milfont
Rameh
Maria Augusta
Amaral Vieira de
Melo

Juliana Miura
Juliana Lúcia
Escobar

Autor

Ano

Objetivo geral

2008

Analisar o cotidiano
doméstico da
comunidade Ilha de
Deus, de Recife,
Pernambuco, a partir
das redes de
comunicação que se
estabelecem através das
relações interpessoais
de famílias envolvidas
com a pesca

2008

Ano

Propor uma
metodologia para um
estudo de recepção do
programa Prosa Rural

Objetivo geral

Corpus

Redes de
comunicação
interpessoal e
conteúdos da
Rádio
Comunitária.

Programa
radiofônico
Prosa Rural.

Corpus

Problema de
pesquisa

(continuação)
Contribuições

Como esses grupos se
organizam no que se
refere ao trabalho, à
apropriação de
serviços públicos, à
participação em
atividades de lazer e à
formação de redes,
que resultam das
relações interpessoais
que se estabelecem
dentro e fora da
comunidade?

As lideranças locais exercem
papel fundamental na
informação dos membros da
comunidade. No entanto,
enquanto estas apresentam
maior confiança sobre o que é
divulgado na rádio comunitária
a comunidade, de maneira
geral, é mais crítica aos
conteúdos.

O Programa Prosa
Rural tem conseguido
levar ao
conhecimento do
produtor rural os
resultados de pesquisa
da Embrapa?

Diagnóstico, survey e
realização de grupos focais são
as metodologias mais
adequadas para a realização de
um estudo de recepção do
Prosa Rural, tendo em vista um
estudo qualitativo que busque
o aprimoramento da linguagem
do programa.

Problema de
pesquisa

(conclusão)
Contribuições

ARTIGO

DISSERTAÇÃO

DISSERTAÇÃO
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Rural vivido e midiatizado –
relações simbólicas e sentidos
produzidos a partir da escuta dos
programas radiofônicos Hora do
Chimarrão e Brasil de Norte a Sul
por ouvintes das comunidades
rurais Linha Batistela, Povoado
Coan e Linha Bigolin

A recepção de rádio e televisão
por jovens do movimento dos
atingidos por barragens: as
representações da classe popular

Cotidiano Rural e recepção de
televisão

Graziela Soares
Bianchi

Alexania Rossato

Veneza Mayora
Ronsini

2003

Caracterizar e
compreender como são
construídos os sentidos
que veiculam o rural
vivido com o rural
midiatizado, veiculado
pelo rádio.

2008

Investigar os processos de
recepção radiofônica e
televisiva por parte de
jovens camponeses a
partir das seguintes
mediações: cotidianidade
e movimento social,
ambas estruturadas e
determinadas pela classe
social e pela cultura.

1995

Entender o impacto da
televisão no cotidiano de
pequenos agricultores
familiares de Santa Maria
(RS).

Programas
radiofônicos Hora
do Chimarrão e
Brasil de Norte a
Sul

Quais são os sentidos
gerados no processo
comunicacional e como
se configura a relação
entre o rural vivido e
midiatizado.

O rural vivido e midiatizado
possui seus próprios sentidos,
mas é no seu intercruzamento
que os sentidos se aproximam e
se misturam. Preferência por
conteúdos locais criam sentido
de identificação com os ouvintes.

Conteúdos de
rádio e TV

Como a experiência da
subalternidade e a
consequente
participação no
movimento social têm
ligação com uma leitura
crítica da mídia, tendo
presente que esta
experiência de classe
define modos de vida
da juventude em
questão?

A família é o núcleo mantenedor
dos elementos da cultura
camponesa. O movimento social
é um instrumento de classe que
contribui para uma leitura crítica
da mídia. Ambos constroem uma
consciência de subalternidade
que prioriza leituras
oposicionistas frente aos
conteúdos da mídia.

Como se realiza a
relação dos meios de
comunicação com a
identidade cultural a
partir da produção de
sentido?

A TV promove certa
homogeneização do ethos de
urbano e rural pois apresenta
elementos distintos do campo e
da cidade de maneira diluída na
trama. No entanto, entre as
mulheres, é possível notar que as
receptoras identificam na
teledramaturgia as diferenças que
separam o próprio mundo (rural)
e o dos outros (urbano),
considerando-se inferior.

Novela Pedra
sobre Pedra (Rede
Globo)

Fonte: elaborado pela autora (2018)
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Tendo em vista o grau de exigência desta pesquisa realizado em nível de mestrado,
optou-se por considerar como mais relevantes as duas dissertações já realizadas no âmbito dos
Estudos de Recepção. A partir das contribuições das pesquisas de Bianchi (2003) e de
Rossato (2008) foi possível, enfim, determinar os caminhos que este estudo poderia percorrer,
conforme Quadro 3:

Quadro 3 – Contribuições de dissertações anteriores sobre recepção e meio rural e indicação de
caminhos a seguir
Pesquisa
Rural vivido e midiatizado –
relações simbólicas e sentidos
produzidos a partir da escuta dos
programas radiofônicos Hora do
Chimarrão e Brasil de Norte a Sul
por ouvintes das comunidades
rurais Linha Batistela, Povoado
Coan e Linha Bigolin (BIANCHI,
2003)
A recepção de rádio e televisão
por jovens do movimento dos
atingidos por barragens: as
representações da classe popular
(ROSSATO, 2008)

Contribuições
O rural vivido e midiatizado
possui seus próprios sentidos.
É no seu intercruzamento que os
sentidos se aproximam e se
misturam.
Preferência por conteúdos locais
criam sentido de identificação com
os ouvintes.
A família é o núcleo mantenedor
dos elementos da cultura do
campo.
O movimento social é um
instrumento de classe que
contribui para uma leitura crítica
da mídia.
Ambos constroem uma
consciência de subalternidade que
prioriza leituras oposicionistas
frente aos conteúdos da mídia.

Caminhos a seguir
Quais sentidos a mídia produz na
vida cotidiana?
De que maneira as audiências
fazem conexões entre o que é
vivido e o emitido pela mídia?
Como a mídia local se relaciona
com a construção de um
sentimento de pertença à
comunidade?
De que maneira a composição da
família se relaciona com o
cotidiano?
Como se manifesta a crítica da
mídia entre agricultores familiares,
que têm um modo de vida
característico?
Como a oposição à mídia incide
sobre a maneira como os
conteúdos informativos são
recebidos?

Fonte: elaborado pela autora (2018)
As questões apresentadas na última coluna representam a problematização da presente
pesquisa que culminou na definição de todos os seus outros elementos, conforme apresentado
na introdução deste trabalho.
2.2

Caracterização do objeto
Caracterizar o agricultor brasileiro é tarefa que envolve a abordagem de muitas

nuances de ordem territorial, histórica, econômica e cultural. Com suas dimensões
continentais, é impensável construir um perfil único e homogêneo que contemple a
diversidade da população que vive no campo no Brasil. No entanto, para fins de
contextualização e elucidação geral, apresentam-se a seguir estudos que buscam, não uma
generalização, mas uma caracterização do modo de vida da população rural do país.
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2.2.1 O rural brasileiro
Compreender a recepção de mídia no meio rural passa pelo entendimento sobre o
modo como se organizam socialmente as populações do campo. Considerado um ambiente de
múltiplas identidades, impossível de ser pensado numa definição única e consensual, o rural
brasileiro pode ser caracterizado a partir de elementos que caracterizam as pessoas que vivem
no meio rural, de modelos de produção em que se desenvolveram e seu vínculo com os
territórios (SOUZA; LIMA, 2006); a partir da relação com a natureza, por sua condição de
dispersão no território ou por sua relação com as cidades (ABRAMOVAY, 2000) ou mesmo a
partir do que é urbano, ou seja, do que o rural não é (MARQUES, 2002).
O contraponto estabelecido com o urbano é o ponto de partida dos estudos sobre
ruralidade. Nessa perspectiva, o rural é definido por uma série de elementos espaçotemporais que estão inseridos em seu universo. Assim, “a figura do camponês, o modelo
produtivo extrativista e a configuração de grandes áreas cultiváveis” (SOUZA; LIMA, 2006,
p. 88), ou seja, elementos distintos do cenário urbano são responsáveis por classificar
tecnicamente o rural.
Aqui, trata-se de uma visão fatalista do meio rural, em que suas condições
econômicas, políticas, culturais e demográficas são vistas de maneira viciosa, “assimiladas
automaticamente a atraso, carência de serviços e falta de cidadania” (ABRAMOVAY, 2000,
p. 2).
As críticas a essa abordagem se sustentam especialmente no argumento de que a
sobrevivência do rural estaria ameaçada pelos atuais processos de globalização e
urbanização (SOUZA; LIMA, 2006). Uma vez que o modo de vida rural, apesar do
esvaziamento e das dificuldades de sucessão familiar, tem se ressignificado, considera-se
que a definição do rural a partir de seu contraponto com o urbano precisa ser superada para
que se construa um retrato mais complexo e fidedigno dos espaços do campo dos dias de
hoje.
Contra a visão fatalista do rural que se desenvolve a partir de sua oposição com o
urbano, emergiram novas definições do rural a partir de suas especificidades naturais,
territoriais e de sua relação com as cidades (ABRAMOVAY, 2000). Sob esse paradigma, o
território é compreendido como um espaço em que se edificam relações sociais constitutivas
da cultura e da vida. Além disso, a mobilidade de elementos do universo rural, também
presente em diferentes sociedades urbanas em forma de artefatos culturais ou de reprodução
de paisagens são prova de que a ruralidade está presente na vida e na dinâmica social de
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espaços não-circunscritos no campo (SOUZA; LIMA, 2006).
Sendo assim, as dinâmicas ocorridas a partir do rural são fundamentais para
compreendê-lo em sua complexidade, conforme Souza e Lima (2006):

Defende-se que as várias dimensões do rural se constroem a partir de diversas
modificações em sua estrutura, frutos de uma abordagem espacial e temporal. As
tentativas de revalorização do rural podem estar relacionadas com a reação da
sociedade frente à crise ambiental e existencial da civilização atual. É nesse sentido
que as perspectivas contemporâneas atribuídas ao campo brasileiro vislumbram
nele um palco possível para uma nova qualidade de vida, e conceber sua
revitalização representa uma estratégia para redirecionar seu desenvolvimento
(SOUZA; LIMA, 2006, p. 90).

Abramovay (2000) defende que os debates acerca do rural devem se destinar menos
às suas funções e mais aos seus sentidos e propõe uma visão do campo a partir de sua
natureza, de sua relativa dispersão populacional e por sua relação com as cidades (Quadro 4).

Quadro 4 – Dimensões do rural e suas características
Dimensão

Características
Ruralidade pressupõem contato com a natureza (mesmo que
numa relação ambígua e idealizada). Aqui, além do valor ético e
afetivo ao meio natural, a relação com a natureza é a principal
responsável pela geração de renda no campo, por meio da
Relação com a natureza
agricultura. Nesta dimensão, considera-se que o meio ambiente é
um elemento para o desenvolvimento e que sua preservação leva
à prática de alternativas mais sustentáveis e rentáveis de
produção.
Marcada por um forte aspecto ideológico, nessa dimensão, o
ambiente colaborativo e de ajuda mútua em que vivem as
Relativa dispersão populacional famílias são definidores da ruralidade, criando uma identidade
cultural comum. Aqui, o rural é definido por sua oposição aos
transtornos, ao anonimato e à solidão da vida urbana.
Aqui, o tipo de relação de apoio e de certa dependência
estabelecida com áreas urbanas e metropolitanas é o último
Relação com as cidades
definidor do rural. O fato de necessitar buscar infraestrutura
básica em centros territorialmente distantes caracteriza o rural.
Fonte: elaborado pela autora (2018) com base em Abramovay (2000)

Silva (1997) chama a atenção para a configuração de um rural em que, em termos de
espaço, deve ser entendido como um continuum do urbano e, em termos de organização de
atividade econômica, não é mais apenas ambiente de agropecuária, mas também da indústria e
do turismo. Isso se deve a mudanças de ordem política, econômica e social, mas
especialmente à incorporação de novas tecnologias de produção e de comunicação no meio
rural (SILVA, 1997).
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Passou a ser necessário, portanto,
[...] resgatar a carga de imaterialidade existente no rural, traduzida pelos valores e
modo de vida nele presentes, mas também de enfocar outras perspectivas que
encaminhem as discussões do rural até seus possíveis desdobramentos, no processo
de criação de novos conceitos que o distanciem naturalmente da dimensão pura,
reducionista, que o associa ao agro, ao atraso, ao extrativismo e à subsistência
(SOUZA; LIMA, 2006, p. 93)

Assim, eis que surge o paradigma de um novo rural, que, não sendo considerado
apenas como um conceito, passa a ser uma categoria de pensamento que permita uma
reflexão crítica sobre o rural (LAUBSTEIN, 2011). Apesar de sinalizar para uma visão
homogeneizada do rural e o urbano (onde as cidades seriam ainda o centro das relações), a
ideia do continnum o esmaecimento das fronteiras que separam esses dois espaços não
destroem suas particularidades “e, por conseguinte, não representam o fim do rural”
(LAUBSTEIN, 2011, p. 97), mas sim fazem emergir uma nova ruralidade influenciadas
pelas trocas simbólicas e materiais entre os dois espaços.
Conforme Laubstein (2011), essa nova ruralidade não está definida por fronteiras ou
categorizações, mas sim busca compreender as novas dinâmicas políticas, sociais e
econômicas que envolvem o rural, considerando-o um espaço mutável e dinâmico –
características atribuídas exclusivamente ao contexto urbano a até pouco tempo.
[...] mais importante do que tentar definir ou redefinir as fronteiras do rural e do
urbano seria orientarmos nossos esforços para a busca dos significados das práticas
sociais que tornam operacional esse tipo de interação (e distinção) a partir do olhar
dos atores sociais. Seria o caso, então, de percebermos essas categorias como
representações sociais que podem ser manipuladas ou resgatadas na mobilização de
ações coletivas. Nestes termos, a questão principal seria a de identificar o lugar e o
significado que essas categorias preenchem nas relações sociais em um espaço
determinado (LAUBSTEIN, 2011, p. 100)

Características econômicas

De acordo com dados do Censo Demográfico de 2010, 29.830.007 pessoas residem
em áreas rurais no Brasil, o que representa 15,7% do total da população. Em Goiás, o
percentual de indivíduos vivendo no campo é de 9,7% (o que significa cerca de 540 mil
pessoas) do total de cerca de 6 milhões de habitantes do Estado.
O estudo mostra ainda que 15,64% dos domicílios brasileiros estão situados no meio
rural, revelando uma diminuição de domicílios na área em relação aos anos anteriores. Em

41
1996, os estabelecimentos rurais representavam 21,64% dos domicílios brasileiros, 24,53%
em 1991 e 32,30% em 1980.
No que se refere a estudos mais específicos do setor rural, depois de 11 anos de vazio
de dados, o IBGE realizou a sexta edição do Censo Agropecuário em 2017. O documento2,
tido como um dos mais importante para a construção do cenário socioeconômico do meio
rural brasileiro, dá informações acerca das características dos estabelecimentos rurais, das
práticas de produção e da população residente no campo.
A pesquisa (IBGE, 2018) mostrou que o Brasil conta com 5.072.152 estabelecimentos
rurais. Desse total, 45% dos estabelecimentos são cobertos por pastagens para produção
animal, 29% por matas e florestas e 18% por lavouras. O país conta com 15.036.978 pessoas
ocupadas em território rural. Desse total, 81% são do sexo masculino e, a maioria, tem entre
30 e 60 anos (60%).
Em termos de escolaridade, o levantamento (IBGE, 2018) aponta que 23,74% da
população rural estudou até o que se chama de antigo primário, 19,09% estudou até o ensino
fundamental e 15,44% nunca frequentou a escola. Além disso, 12,65% frequentaram o ensino
médio, 12,60% cumpriram classes de alfabetização e 5,55% possuem curso superior. No que
se refere a características étnicas, 45,40% se declarou de branca, 44,45%, parda e 8,37%,
preta.
Os dados permitem a elaboração de um perfil geral do agricultor brasileiro a partir das
características de maior incidência, conforme ilustrado na Figura 1. Esse perfil é aplicável a
Goiás, uma vez que no estado do centro-oeste não há mudanças quanto aos dados de maior
incidência.
Figura 1 – Perfil geral do agricultor brasileiro, segundo dados preliminares do Censo Agropecuário
2017

Fonte: elaborada pela autora (2018) com base nos dados do IBGE (2018)
2

Os dados foram extraídos de documento com resultados preliminares do Censo Agropecuário 2017, lançado no
segundo semestre de 2018.
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O estudo ainda não traz dados específicos para a agricultura familiar. No entanto,
dados do Censo Agropecuário de 2006 indicaram a existência de 4.367.902 estabelecimentos
da agricultura familiar no Brasil. O número representa 84,4% dos estabelecimentos do país,
que ocupam 24,3% (80,25 milhões de hectares) da área destinada à agropecuária no território
nacional.
Em relação ao desenvolvimento do Produto Interno Bruto (PIB), dados do IBGE
(2017) mostram que o PIB do setor agropecuário saltou 13,4% no primeiro semestre de 2017,
sendo o principal setor que contribui para o crescimento do PIB nacional em 1%, após oito
trimestres de queda. Os números mostram o desempenho econômico positivo do setor
agropecuário em relação a outros setores da economia.
2.2.2 Agricultura familiar
Estudar a agricultura familiar é uma tarefa que se apresenta complexa desde a
apresentação de seu conceito, seja para um trabalho inserido nos estudos de comunicação, seja
dentro de qualquer outra área da ciência. Uma vez que a definição do termo foi fortemente
influenciada pelos grupos que o promoveram e pela bagagem ideológica que carrega nos dias
de hoje, empregar o conceito bem como caracterizar o sistema de organização econômica e
social que o representa, não é tarefa trivial e demanda investigações em diferentes instâncias
documentais, históricas e teóricas.
De acordo com a Lei Federal 11.326/2006, agricultores familiares são aqueles que
possuem área de até quatro módulos fiscais, utilizam mão de obra própria familiar, tenham
renda predominantemente originária da atividade rural e dirijam sua propriedade junto com a
própria família.
Conforme determina a Lei Federal 6.746/1979, a medida do módulo fiscal é fixada
considerando o tipo de exploração predominante, o volume de renda gerado por tal
exploração, outras explorações e pelo próprio conceito de propriedade familiar. A unidade é
especificada individualmente para cada município brasileiro pelo Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária (Incra).
A definição legal, no entanto, serve especialmente para o enquadramento em políticas
públicas e considera apenas as dimensões espaciais e produtivas de tais produtores. A partir
da premissa de que compreender como se configura o conceito de agricultura familiar exige

43
uma busca pela influência de elementos históricos e sociais, é fundamental considerar ainda o
contexto em que o termo se desenvolveu.
Schneider (2003) explica que o conceito de agricultura familiar emergiu na década de
1990 e foi influenciado pela atuação de entidades sindicais lideradas pela Confederação
Nacional dos Trabalhadores da Agricultura (Contag), pela afirmação do conceito por parte do
Estado ao instituir o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) e
pela reorientação de debates acadêmicos sobre a ruralidade. Desse modo, observa-se que o
conceito foi construído sob a tutela dos movimentos sociais, do Estado e da academia.

A afirmação da noção de agricultura familiar mostrou-se capaz de oferecer guarida a
um conjunto de categorias sociais, como, por exemplo, assentados, arrendatários,
parceiros, integrados a agroindústrias, entre outros, que não mais podiam ser
confortavelmente identificados com as noções de pequenos produtores ou,
simplesmente, de trabalhadores rurais (SCHNEIDER, 2003, p. 100).

Na mesma década, surge ainda o conceito de agronegócio. Tradução literal de
agribusiness, o termo foi constituído a partir da ideia de que há uma cadeia de negócios que
estruturam a agricultura e a pecuária, que não podem ser considerados de maneira isolada No
Brasil, o conceito foi apropriado e integrado ainda à noção de tecnificação das atividades
rurais e da produção em escala (SAUER, 2008).
Importante destacar que a expressão agronegócio emergiu no Brasil a partir da
iniciativa de grandes empresas agropecuárias. Tanto que o termo somente ganhou caráter
oficial quando foi instituída a Associação Brasileira de Agribusiness (Abag), em maio de
1993, a partir da atuação de organizações patronais (SAUER, 2008).
Isso prova que os conceitos de agricultura familiar e de agronegócio surgiram num
contexto de tomada de posições opostas entre agricultores brasileiros. De um lado, aqueles
que reivindicavam o direito à terra e ao exercício da atividade econômica liderados por
entidades sindicais e, de outro, aqueles que buscavam sua distinção por sua capacidade de
gestão de negócios e por seu potencial de uso de tecnologia, motivados por grandes indústrias
do ramo. Em consequência, os termos são incluídos num processo histórico de apropriação e
disputa que “transforma o conteúdo meramente descritivo em conceitos definidores de
sujeitos e ações sociais” (SAUER, 2008, p. 23).
Nesse contexto, observa-se que emergiu no país uma dinâmica sociopolítica
antagônica em que a agricultura familiar recebeu o rótulo de setor atrasado e de baixa
eficiência, enquanto o agronegócio assumiu o papel de setor moderno, pujante e dominante,
mas também excludente e baseado na concentração de terra e de renda (SAUER, 2008).
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Mais de 30 anos após a instituição dos conceitos, pode-se dizer que a ainda vigora uma
distinção entre agricultores familiares e o agronegócio, que extrapola o tamanho de suas terras
e o tipo de mão de obra empregada nos sistemas de produção. Ainda sob influência do cenário
sociopolítico em que se desenvolveu, o setor agropecuário brasileiro segue dividido em duas
partes que se distanciam principalmente pela configuração social em que se fundaram.
Os números crescentes da produção agropecuária brasileira contrastam com outra
realidade do campo, que se registram especialmente no âmbito da agricultura familiar: os
índices de pobreza rural. Dados do Pnad (2013) mostram que 24,76% da população rural do
país sobrevive sem rendimento e cerca de 45% da população rural se mantém com menos de
um salário mínimo, enquanto apenas 1,6% tem receita de mais de 5 salários mínimos.
Um perfil dos agricultores familiares pobres do país, elaborados a partir de dados do
Censo Agropecuário do IBGE (2006), indica que o agricultor familiar brasileiro em situação
de pobreza se caracteriza por possuir pequenas áreas de terras, fazer pouco uso de tecnologia,
possuir baixos níveis de instrução formal, idade média avançada e baixo acesso a assistência
técnica, além de pouca prática de organização social em entidades de classe (GAZOLLA;
AQUINO; SIMONETTI, 2017).
O Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) também fornece elementos que
complementam o perfil socioeconômico de pessoas e famílias residentes no meio rural
brasileiro. Pesquisa de Mendonça e Galindo (2015) comprovou que, de acordo com coleta de
dados de 2013 do cadastro do Governo Federal, registra-se uma incidência maior da pobreza
entre agricultores familiares do que no total do público cadastrado. A pesquisa mostra que
73% das famílias nos grupos da agricultura familiar encontram em situação de extrema
pobreza e 84% em situação de extrema pobreza a pobreza.
No que se refere especificamente à região centro-oeste, a pesquisa indica que, entre os
agricultores familiares, há 25.550 famílias em condições de extrema pobreza, 42.633 em
situação de pobreza a extrema pobreza e 27.893 em situação de pobreza. Entre os assentados
pela reforma agrária, há 28 mil famílias na condição de extrema pobreza, 44.242 em situação
de pobreza a extrema pobreza e 29.517 famílias com renda até o nível de pobreza
(MENDONÇA; GALINDO, 2015).
Com base em dados do CadÚnico, pesquisa de Direito, Lício, Marson e Frutoso
(2015) mostrou ainda que algumas variáveis representam uma maior vulnerabilidade e uma
falta de acessos a serviços públicos (especialmente em infraestrutura) na área rural que nos
espaços urbanos. Em todas as variáveis analisadas pelo estudo, o meio rural apresenta
condições de vida piores que os centros urbanos.

45
Além disso, a pesquisa mostra que a vulnerabilidade de renda familiar rural per capita
é bastante elevada se comparada aos centros urbanos mesmo quando equiparada com as
demais famílias do Cadastro Único: enquanto a renda per capita média é de R$ 175 entre as
famílias urbanas, é de R$ 121 para as famílias rurais.
A análise de todos os dados acima apresentados confirma que a pobreza rural tem
dimensões próprias. Caracteriza-se de forma evidente pela dificuldade de acesso a
serviços públicos básicos, mas também está refletida em moradias mais precárias,
em menos anos de estudo (grau de escolaridade) e na menor capacidade de geração
de renda (DIREITO; LÍCIO; MARSON; FRUTOSO, 2015, p. 155)

Importante registrar que esta pesquisa seguiu a classificação determinada pela Lei
Federal 11.326/2006 na escolha amostral dos grupos que compuseram o estudo sem, todavia,
deixar de considerar a complexidade do emprego do termo agricultura familiar.
2.2.3 Relação com a mídia
A maneira como as famílias rurais brasileiras se relacionam com a mídia está
intimamente ligada às condições de acesso e ao modo de vida estabelecidos por suas
condições territoriais e sociais. Com especificidades relacionados ao cotidiano de trabalho e à
própria cultura, os hábitos de mídia do produtor rural variam enormemente na zona rural do
país.
Apesar dessa diversidade, a Associação Brasileira de Marketing Rural e Agronegócio
(ABMRA) realiza, desde 1985, a Pesquisa Hábitos do Produtor Rural. A ferramenta auxilia na
caracterização de um perfil abrangente do produtor rural brasileiro, de seu envolvimento com
tecnologias e de seus hábitos de compra e de mídia.
A 7ª edição da pesquisa (ABMRA, 2017) identificou dados demográficos, hábitos de
mídia (jornais, revistas, TV aberta e paga, rádio, internet e eventos dirigidos), hábitos de uso
de novas tecnologias digitais (smartphone e redes sociais), hábitos de compra e uso de
máquinas e insumos agropecuários, as principais fontes de consulta dos entrevistados e a
opinião e o pensamento do produtor relacionado a temas sobre a atividade rural.
O estudo destaca que 92% dos entrevistados costuma assistir TV aberta, 75% costuma
ouvir rádio, 45% costuma acessar a internet, 30% tem o hábito de ler jornal, 28% costuma
assistir TV por assinatura e 27% costuma ler revista. Destaca-se que, comparada à pesquisa
realizada pelo mesmo instituto em 2013, o costume de assistir TV caiu enquanto os hábitos de
ouvir rádio e de acessar a internet cresceram, conforme Gráfico 1. Sobre o uso de celular,
96% declararam possuir o aparelho. Dentro dos que fazem uso da tecnologia, 61% possui
smartphone.
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Gráfico 1 – Percentual da população rural que costuma acessar TV, rádio e internet (2013-2017)

Fonte: elaborado pela autora (2019) com base em ABMRA (2017)

A respeito do tipo de programa de rádio ouvido pelos entrevistados, a pesquisa mostra
que 88% acessam a produtos musicais, 63% buscam noticiários locais, 25% ouvem noticiários
nacionais e 23% acessam noticiários sobre o tempo. A pesquisa também indica o percentual
de acesso a notícias de trânsito (9%), noticiário internacional (6%), entrevistas e programas
falados (5%), conselhos e opiniões (4%), esporte / comentários (4%), comédia e humorísticos
(3%), programas evangélicos e religiosos (2,8%), esporte ao vivo / transmissões (2,6%) e
outros (1,2%).
A pesquisa indica que aproximadamente 77% dos entrevistados tem acesso à internet,
índice que em 2013 era de 47%. Dos que possuem acesso à internet e costumam utilizar as
redes sociais, a maioria faz uso do WhatsApp (96%) e do Facebook (67%). Destaca-se o fato
de que a terceira rede social mais acessada pelos entrevistados é o YouTube, visitado por 24%
dos respondentes. O estudo mostra ainda que 47% usou a internet para cotar produtos
agropecuários, sendo que a maioria (20%) informou ter buscado preços de sementes e
defensivos agrícolas.
Complementar à pesquisa da ABMRA, estudo envolvendo uso de TICs inserido na
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) publicada pelo IBGE em 2015 aponta
ainda um avanço no uso do telefone móvel dentro das residências do campo. A pesquisa
indica que 89,9% da população urbana com 10 anos ou mais possuíam telefone móvel para
uso pessoal, enquanto que, no meio rural, esse número era de 52,8%. O Centro-oeste foi a
região que apresentou o maior percentual de presença do equipamento com 88,5% de acesso
pela população urbana e 72,8% pela população rural.
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Tratando do acesso a TV e telefone móvel no meio rural, estudo do Pnad de 2014
(último realizado) verificou o crescimento do acesso à internet e à televisão, conforme
Gráfico 2.
Gráfico 2 - Distribuição percentual dos domicílios particulares com sinal de internet e acesso a
televisão por assinatura, a recepção de sinal digital de televisão aberta de sinal de televisão por antena
parabólica (2013-2014)

Fonte: elaborado pela autora (2019), com base em Pnad (2013, 2014)

Em Goiás, estudo desenvolvido no âmbito da Agência Goiana de Assistência Técnica,
Extensão Rural e Pesquisa Agropecuária (Emater) mostra que o cenário também é favorável
para o desenvolvimento de alternativas de comunicação e de informação realizadas a partir do
uso da internet e dos telefones móveis no estado (ROBERTO, 2016).
O estudo foi promovido no ano de 2016 e ouviu 828 produtores. A pesquisa revelou
que a TV é o principal meio de informação utilizado pelos entrevistados para se informar,
sendo o canal indicado por 92,4% dos respondentes. Em segundo lugar, 58,7% dos
entrevistados indicaram que as pessoas com quem convivem são o meio pelo qual costumam
ficar sabendo de notícias e assuntos de interesse. O rádio foi indicado pela pesquisa como o
terceiro canal mais acessado, atingindo 55,8% dos entrevistados. Em quarto lugar figurou a
internet, acessada por 55,8% dos respondentes em busca de informações (ROBERTO, 2016).
Entre os entrevistados, 50,2% revelaram fazer uso de celular com internet
(smartphone) e 51,8% afirmaram contratar serviços de internet sem fio em casa. Ou seja, mais
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da metade dos entrevistados possuem potencial para uso de TICs que tem a internet como
principal canal de comunicação (ROBERTO, 2016).
A pesquisa mostra ainda que mesmo dispondo de dispositivos que permitem acesso
facilitado à informação, 33,2% dos respondentes se consideram mal informados sobre o que
acontece nas áreas de agricultura e pecuária.

Produtos de comunicação rural

Nesse cenário de ampliação de acesso a ferramentas de mídia, como computadores,
smartphones e internet, e mesmo de elevação dos índices de alfabetização no meio rural
(IBGE, 2006), alguns produtos de mídia são referência para o agricultor familiar goiano.
Veiculado pela primeira vez em 6 de janeiro de 1980, o programa Globo Rural, da TV Globo,
pode ser considerado o mais importante produto de mídia destinado ao público do campo. A
partir do ano 2000, a produção passou a contar com exibições diárias, interrompidas somente
em 2014 para dar lugar ao Hora Um, programa jornalístico da emissora. Veiculando
reportagens especiais sobre assuntos relacionados à produção e à cultura rural, o programa é
exibido somente aos domingos nos dias atuais.
Criado em 1979, antes mesmo do Globo Rural, o Jornal do Campo é um programa
semanal produzido pela TV Anhanguera (afiliada da Rede Globo em Goiás) de referência
para o agricultor goiano. O programa é exibido aos domingos, antes do Globo Rural, e conta
principalmente com exibição de matérias relacionadas à produção agropecuária e a receitas da
culinária do campo.
Em se tratando de produtos impresso goianos, o Suplemento do Campo também está
registrado na história como publicação de relevância para o público rural do estado.
Produzido como um encarte do jornal O Popular, veículo do Grupo Jaime Câmara, com sede
na cidade de Goiânia (GO), o Suplemento foi publicado de 1988 a 2015. O produto, veiculado
às sextas-feiras, trazia reportagens especiais sobre a agropecuária, além de trazer crônicas,
receitas e matérias relacionadas à cultura rural.
No que se refere a revistas especializadas, destacam-se a revista Globo Rural e a
Dinheiro Rural – publicações de alcance nacional – e a revista Safra – produto desenvolvido
em Goiânia (GO), de alcance regional. Predominantemente, tais publicações estão voltadas
para a produção de pautas ligadas à grande produção agropecuária, tratando de assuntos como
comercialização de commodities, uso de tecnologias de ponta e relações de mercado.
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Considerada a limitação das publicações mencionadas até aqui, observa-se que é na
internet que as informações sobre a agropecuária ganham maior volume nos dias atuais.
Páginas especializadas em sistemas de produção específicos ou em informações de mercado e
clima reúnem um arsenal de conteúdos direcionados para produtores rurais de diversos
segmentos. Muitos sites servem ainda como plataforma digital para reproduzir produtos de
natureza off-line, tais como revistas e programas de TV (Quadro 5).
QUADRO 5 - Principais sites de divulgação de conteúdos agropecuários de alcance nacional e
regional
PÁGINA

ASSUNTO

ALCANCE

AG Rural

Agropecuária geral e consultoria

Nacional

Agrolink

Agropecuária geral, cotações e clima

Nacional

Asbraer

Agropecuária geral e conteúdos institucionais Nacional

Canal do Produtor

Agropecuária geral e informações de classe

Nacional

Canal Rural

Agropecuária geral, cotações e clima

Nacional

Ceasa/GO

Cotações

Local

Cenário MT

Agropecuária geral

Nacional

Consórcio Anti-ferrugem

Alertas

Nacional

Dinheiro Rural

Agropecuária geral

Nacional

Exame

Política e economia

Nacional

Globo Rural (programa de
TV)

Agropecuária geral

Nacional

Globo Rural (revista)

Agropecuária geral

Nacional

Jornal Dia de Campo

Agropecuária geral

Nacional

Jornal do Campo

Agropecuária geral

Local

Mapa

Agropecuária geral e políticas públicas

Nacional

Notícias Agrícolas

Agropecuária geral e cotações

Nacional

Página Rural

Agropecuária geral e eventos

Nacional

Portal DBO

Agropecuária geral e cotações

Nacional

Portal Embrapa

Divulgação científica

Nacional

Revista A Granja

Agropecuária geral e eventos

Nacional

Revista Balde Branco

Pecuária de leite e cotações

Nacional

Revista Globo Rural

Agropecuária geral

Nacional

Revista Plantar

Agricultura

Nacional

Revista Safra

Agropecuária geral

Local

Scot Consultoria

Cotações e agropecuária em geral

Nacional

SNA

Agropecuária geral

Nacional

Fonte: elaborado pela autora (2018)
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Para além dos produtos especializados, há que se destacar ainda que produtos de
comunicação do noticiário em geral também envolvem conteúdos relacionados à
agropecuária, sejam eles impressos, radiofônicos, televisivos ou digitais. Em sua maioria, as
pautas são desenvolvidas a partir de temas como políticas públicas para o setor, condições de
tempo que afetam a produção, comércio exterior e preços de alimentos.

2.2.4 O meio rural de Itapuranga
Diante do fato de que a pesquisa é tutelada por instituição de ensino (UFG) localizada
num dos estados de maior referência no setor agropecuário, optou-se por realizar a seleção
amostral deste estudo entre os 246 municípios de Goiás. Uma vez que a pesquisa busca
promover reflexões na perspectiva de abordagem sociocultural, a realização do estudo entre
um grande número agricultores familiares seria inviável. Assim, foi necessário lançar mão do
uso de dados e indicadores sobre o setor agropecuário no Estado que auxiliassem na definição
da localidade e do público a ser envolvido na pesquisa.
Por se tratar da única instituição pública de Goiás responsável pelo atendimento a
agricultores familiares, num primeiro momento, considerou-se que os sujeitos da pesquisa
fossem selecionados entre produtores atendidos pela Agência Goiana de Assistência Técnica,
Extensão Rural e Pesquisa Agropecuária (Emater) dentro da Rede de Inovação Rural3, uma
metodologia de extensão desenvolvida pela instituição que busca elevar a renda e a
produtividade das propriedades rurais. No entanto, como trata-se de uma metodologia
implantada há pouco mais de três anos, cujos resultados devem ser percebidos a longo prazo,
considerou-se que os agricultores familiares atendidos não dispunham ainda de elementos
consolidados que os fizessem integrar um grupo coeso a ponto de servir de amostra para a
realização da pesquisa.
Num segundo momento, considerou-se o uso dos valores do Produto Interno Bruto
(PIB) per capita para a seleção de municípios em que viveriam os personagens do estudo.
Como o projeto sempre foi norteado pelo desejo de se lançar luz sobre os processos de
comunicação realizados entre as famílias menos favorecidas do campo, foram selecionados os
3

A Rede de Inovação Rural integra parcerias público-privadas para viabilizar a contratação de técnicos de
campo que atuam com foco na gestão da propriedade e na melhoria da renda das famílias. Tais técnicos são
treinados e supervisionados por uma equipe multidisciplinar da Emater que busca oferecer elementos que
sustentem o trabalho de assistência técnica com base na inovação, na transferência de tecnologia e na otimização
dos resultados produtivos.
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cinco municípios com os menores valores do PIB per capita do estado. No entanto, constatouse que a maioria das famílias residentes na zona rural de tais municípios vive em condição de
pobreza extrema. Tal posição socioeconômica trouxe à tona o fato de que muitas dessas
famílias sequer têm acesso a luz elétrica, TV e rádio, o que inviabilizaria ou restringiria a
observação da recepção de mídia.
Por fim, a pesquisa buscou dados do Índice de Desenvolvimentos Humano dos
Municípios (IDHM) para orientar a seleção da localidade da realização da pesquisa. O
indicador, que verifica o desenvolvimento humano por meio das dimensões de longevidade,
educação e renda aplicadas aos municípios, compõe o Atlas do Desenvolvimento Humano
realizado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud), pelo Instituto de
Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e pela Fundação João Pinheiro (FJP).
Tomando como base a média do IDHM entre os municípios brasileiros, que em 2010
era de 0,076, optou-se por verificar a possibilidade de realização da pesquisa entre um dos três
municípios goianos que apresentavam média imediatamente inferior à média nacional:
Itapuranga, Itapaci e Goiatuba. Por apresentar IDHM igual ao dos municípios de Itapaci e
Goiatuba, Anhanguera também foi considerado na análise. Além do IDHM, foram extraídos
outros indicadores do Censo Agropecuário 2006 e do Censo Demográfico 2010 para subsidiar
a seleção da localidade da pesquisa, conforme apresentado na Tabela 2.

Tabela 2 – Quatro primeiros municípios goianos abaixo da média nacional de IDHM

Espaciali
dades

IDHM
2010

Brasil

0,727

Itapuranga

0,726

Itapaci

0,725

Goiatuba

0,725

Anhanguera

0,725

Domicíli
os
particul
População População
ares
Urbana
Rural
perman
(Censo
(Censo
entes
2010)
2010)
urbanos
(Censo
2010)
56.628.6
160.879.708 29.852.986 10.830.394
72
(85%)
(15%)
(16%)
(84%)
21.213
4.872
1.745
7.379
(81%)
(19%)
(19%)
(81%)
16.698
1.783
595
5.328
(90%)
(10%)
(10%)
(80%)
29.934
2.547
892
9.967
(92%)
(8%)
(8%)
(92%)
955
62
20
333
(94%)
(6%)
(5%)
(95%)
Fonte: elaborada pela autora (2018)
Domicílios
particulare
s
permanent
es rurais
(Censo
2010)

Estabelecimentos
agropecuários que
obtiveram receitas
(Censo Agro 2006)
Não
familiar

Familiar

646.919
(17%)

3.058.326
(83%)

299
(23%)
102
(33%)
353
(55%)
13
(54%)

957
(77%)
205
(67%)
280
(45%)
11
(46%)
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O levantamento apontou que, com IDHM de 0,726, Itapuranga é o município que
apresenta as condições mais profícuas para o desenvolvimento da pesquisa. Com um
percentual de 19% da população vivendo na zona rural, o município conta com um número
maior de pessoas vivendo no campo do que a média nacional, que é de 15% (IBGE, 2010).
No que se refere ao número de domicílios rurais, Itapuranga também apresenta percentual que
supera a média brasileira: enquanto no município 19% dos domicílios estão localizados no
campo, no Brasil a média é de 16% (IBGE, 2010).
No que se refere à categoria dos estabelecimentos, o último Censo Agropecuário
(IBGE), realizado em 2006, aponta que 77% das propriedades rurais do município integram a
agricultura familiar. Mesmo que com um percentual abaixo da média nacional (que é de 83%
de estabelecimentos da agricultura familiar), Itapuranga é o município que apresenta maior
número de estabelecimentos dessa categoria entre os municípios analisados.
Antes de dar início às discussões teóricas que nortearam o estudo, importante
contextualizar ainda as condições demográficas e históricas do município de Itapuranga.
Como um dos 82 municípios que compõem a Mesorregião do Centro Goiano, a cidade está
situada a 153 quilômetros de Goiânia, capital do Estado. Com 26.125 habitantes, é o segundo
município mais populoso da mesorregião e o 39º do Estado. Do total da população, 21.235
habitam no meio urbano e 4.890, no meio rural, o que representa um percentual de 19% da
população vivendo no campo (IBGE, 2010).
De acordo com dados do Censo Agropecuário 2006 (IBGE), Itapuranga conta com
1.459 estabelecimentos agropecuários. As unidades produtivas correspondem a uma área de
68.080 hectares e são responsáveis por uma receita anual de R$ 37.153.000. Desse total, 957
estabelecimentos integram a categoria da agricultura familiar e foram responsáveis pela
geração de R$ 12.143.000 em renda, o que corresponde a 32,6% da receita obtida pelo setor
agropecuário.
No que se refere à produção agropecuária, dados do Instituto Mauro Borges (IMB)
indicam que, em 2016, o município registrou a presença de dez diferentes tipos de rebanhos,
13 diferentes tipos de cultura e a produção de cinco diferentes produtores de origem animal,
conforme pode ser verificado na Tabela 3.
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TABELA 3 – Produção Agropecuária do município de Itapuranga
Produção Agrícola
Cultura – área
ha
colhida
Cana-de-açúcar 7.800
Milho (1º
safra)
Milho

Pecuária
Rebanho
Efetivo do Rebanho
Bovinos

Produção de Origem Animal
Cabeças
158.338
149.430

550

Efetivo de Aves

550

Efetivo de Galináceos

148.700

Palmito

380

Efetivo do Rebanho de
Vacas Ordenhadas (cab)

30.950

Melancia

200

Efetivo do Rebanho de
Suínos (cab)

11.640

Soja

200

Maracujá
Arroz
(sequeiro)

90

Arroz (Total)

20

Mandioca

20

Feijão (1º
safra)
Feijão (Total)
Mamão

20

Efetivo do Rebanho de
Equinos (cab)
Efetivo de Codornas (cab)
Efetivo do Rebanho de
Ovinos (cab)
Efetivo do Rebanho de
Bubalinos (cab)
Efetivo do Rebanho de
Caprinos (cab)

Produto
Leite (mil l)
Mel de Abelha Quantidade Produzida (kg)
Ovos (mil dz)
Ovos de Galinha Quantidade Produzida (mil
dz)
Ovos de Codornas Quantidade Produzida (mil
dz)

Un.
34.895
4.500
389
385

4

2.910
730
600
465
77

15
15
15
Fonte: Perfil Municipal de Itapuranga (IMB, 2015)

Mídia em Itapuranga

Por fim, importante mencionar como se configura o cenário midiático do município
selecionado para o estudo. De acordo com o Atlas de Notícia publicado pelo Instituto para o
Desenvolvimento do Jornalismo (Projor), 2.860 municípios brasileiros não contam com
nenhum veículo jornalístico, ou seja, não possuem cobertura significativa de imprensa local.
Isso representa aproximadamente 52% dos municípios e 30 milhões de pessoas sem acesso a
produtos de rádio, TV e impressos que tratem de assuntos mais próximos de sua realidade.
Além dos municípios em situação de deserto de notícias, o estudo considera ainda as
localidades em situação de quase deserto (1 ou 2 veículos de imprensa) e de não deserto (3
veículos ou mais). Nessas duas últimas categorias, o estudo aponta uma prevalência dos
veículos de rádio, reunindo 32,1% dos veículos, e do jornal impresso, com 27%4.

4

O ranking é seguido por televisão (22,2%), veículos on-line (18,2%) e revistas (0,4%).
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O município de Itapuranga se enquadra entre os municípios em situação de não
deserto. A cidade conta com três emissoras de rádio, sendo elas a Primavera AM/FM, Mais
FM e Alternativa FM. Todas elas contam com programação musical e informativa. Também
produzido no município encontra-se o Jornal Impacto Xixá, veículo impresso mensal de
distribuição gratuita e regional.

2.3

Seleção amostral
Eleito o município para a realização da pesquisa, foram selecionadas famílias que

recebiam atendimento da Agência Goiana de Assistência Técnica, Extensão Rural e Pesquisa
Agropecuária (Emater). A delimitação de produtores por sua relação com a Emater5 se
justifica pelo fato de a Agência ser a única instituição responsável por promover o serviço de
Assistência Técnica e Extensão Rural (Ater) pública no Estado de Goiás, especialmente entre
agricultores familiares e os de menor renda. Importante destacar também que a autora do
presente estudo ocupou cargo de servidora pública comissionada na entidade em questão
durante a maior parte de realização da pesquisa.
A opção por trabalhar com famílias e não com indivíduos isolados parte do
pressuposto de que as redes básicas de relacionamento são fundamentais para a compreensão
do cotidiano, que é construído coletiva e socialmente: “es necesario plantear como punto de
partida objetivo, la red de relaciones básicas, que partiendo de los espacios íntimos, del núcleo
inicial, es la clave básica de la experiência cotidiana” (CARA, 1995, p. 72).
As visitas exploratórias levaram ao contato, inicialmente, com nove famílias. Os
encontros foram realizados com base na seleção por conveniência, uma vez que todos eles
foram realizados durante ações de trabalho promovidas pela Emater, acompanhadas pela
pesquisadora. O primeiro contato com as famílias buscando a identificação de personagens
para o estudo foi realizado no dia 16 de março de 2018, durante visita técnica realizadas pelos
servidores da Emater Maria Mendes de Sousa Lemes e Miguel Arcanjo Neto. A presidente da
Central de Associações de Produtores Rurais e Agricultores Familiares de Itapuranga
(Caprafi), Creuza Ferraz Ferreira, e o presidente da Associação de Produtores e Produtoras
Rurais do Córrego do Cedro (Aprocedro), Moisés Nogueira da Silva, também participaram da
comitiva.
5

Especificações determinadas pela Lei Federal 11.326/2006 também foram atendidas para a seleção dos
produtores, embora a pesquisa considere ainda toda a contextualização histórica e social que caracterizam este
público.
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Fotografia 1 - Visitas técnicas realizadas pela Emater e Caprafi

Fonte: fotografia registrada pela autora (2018)

A Caprafi é a responsável por organizar a Feira do Produtor Rural, realizada no
município todas as quintas-feiras, das 17h às 19h. As visitas fazem parte de um calendário
anual de atividades da Central que busca identificar se os agricultores estão cumprindo regras
determinadas pelo estatuto da feira, tal como produzir na zona rural o que comercializam. A
Emater, que também exerce atividades de gestão e promoção da feira, participa das visitas
atualizando os cadastros e prestando consultoria, orientando ou tirando dúvidas dos
produtores.
Além de visitas às propriedades, foi realizada uma visita à Feira do Produtor Rural na
fase exploratória da pesquisa no dia 22 de março de 2018. O centro de comercialização conta
com mais de 120 produtores inscritos e é uma das mais importantes fontes de receita dos
agricultores familiares do município. Na ocasião, foram realizadas novas entrevistas,
observações e também registros fotográficos.
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Fotografia 2 – Feira do Produtor Rural

Fonte: fotografia registrada pela autora (2018)

Dentro desse universo de possibilidades se buscou identificar três famílias que
poderiam compor o estudo. Para tanto, foram considerados os seguintes critérios:
a) Perfil produtivo: o estudo deu prioridade para famílias que produzissem em sua
propriedade a matéria prima para a produção de alimentos comercializados na
Feira do Produtor Rural. Assim, espera-se evitar que elementos externos (tais
como disponibilidade e qualidade da matéria prima) influenciassem na rotina da
família e nos resultados da pesquisa.
b) Relacionamento com a mídia: a pesquisa deu prioridade para família que fazem
uso de um sistema mais amplo de recepção de mídia por meio do acesso a rádio,
TV e internet. Dessa maneira, espera-se colher dados que possam dar uma visão
mais abrangente da relação das famílias rurais com os produtos de mídia.
c) Composição da família: a seleção priorizou famílias que tivessem em sua
composição pessoas em diferentes faixas etárias. Por meio da observação das
características da recepção entre crianças, jovens, adultos e idosos, esperou-se
compreender de que modo as diferentes gerações se relacionam com a mídia num
mesmo ambiente familiar.
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d) Receptividade: as famílias que apresentaram maior interesse e disponibilidade em
participar da pesquisa também tiveram prioridade na escolha. Como tratou-se do
desenvolvimento de um estudo de recepção baseado na etnografia, o
consentimento e a boa receptividade da família são elementares para a obtenção
de dados realmente valorosos.
A partir de tais critérios, foram selecionadas três famílias, apresentadas a seguir.
Entrevistas exploratórias foram realizadas com cada uma delas com o objetivo de
contextualizar a história da família com o campo, as características produtivas de suas
propriedades, seu cotidiano e sua relação com a mídia.
2.3.1 Família Silva
Fotografia 3 – Moisés Nogueira da Silva e Divina Rosa da Silva

Fonte: fotografia registrada pela autora (2018)

Moisés Nogueira da Silva tem 64 anos e vive na zona rural desde que nasceu. Natural
de Itapuranga, Moisés chegou a trabalhar um tempo como zelador de uma escola na cidade,
mas, predominantemente, o sustento da família sempre veio da roça. Com 60 anos, Divina
Rosa da Silva também vive na roça desde o nascimento. Ela é natural do município de
Rubiataba, cuja sede dista 62 quilômetros de Itapuranga.
Somente um córrego separava as propriedades das famílias do casal, que se conhece
desde criança. Segundo Moisés, o casamento veio “assim por acaso”, por escolha dos pais de
ambos. Depois de três meses de namoro, conforme era costume ser determinado pelas
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famílias, eles tinham que escolher se iriam se casar ou romper o compromisso. A afinidade
rendeu ao casal três filhas, um filho e dez netos.
Entre os filhos, somente uma vive em Itapuranga. Enquanto as outras duas vivem nos
Estados Unidos, o filho mora no Pará, onde trabalha como motorista de caminhão para uma
indústria do ramo cerâmico. Nenhum dos filhos trabalha ou já trabalhou na roça com os pais –
à exceção dos trabalhos domésticos realizados pelas meninas em casa antes de se casarem.
Viúva aos 25 anos, uma das filhas morava em Anápolis com os três filhos antes de se
mudar para trabalhar como doméstica nos Estados Unidos. Os jovens Emily (17), Júnior (13)
e Matheus (10) vivem com os avós desde então.
O casal vive na Chácara São Sebastião do Xixá, que conta com 1,4 hectare e está
localizada nos limites da cidade. Embora tenha todas as características de um imóvel rural e
não haja imóveis residenciais à sua volta, a propriedade é tida como urbana. Formada pelo
que corresponderia a 44 lotes, a família é tributada por todas essas áreas, chegando a pagar
anualmente cerca de R$ 5 mil em impostos, enquanto que imóveis rurais deste mesmo
tamanho são tributados em cerca de R$ 20.
A família já se dedicou ao cultivo de milho, arroz, feijão e maracujá, mas a receita
atual é originária, principalmente, da produção e comercialização de hortaliças.
Sazonalmente, a venda de frutas que crescem num pomar doméstico complementa a renda.
As atividades de cultivo, colheita, preparação e venda dos produtos são integralmente
realizadas pelo casal. A família, que já contratou peões e outros profissionais pagando por
diária, decidiu reduzir a produção e trabalhar somente com o que pudessem plantar por conta
própria. A insatisfação com os resultados da mão de obra contratada é o maior motivo para o
trabalho ser exclusivamente desempenhado pela família.
Moisés cuida sozinho da horta, onde trabalha com os pés descalços e sem muita
proteção contra os raios do sol, em que são produzidos principalmente vegetais folhosos,
como alface e couve. Divina, que trabalhava na horta e na venda de hortaliças em diferentes
pontos da cidade, tem sofrido com uma artrose no joelho que limita sua participação nas
atividades produtivas.
O casal acorda diariamente às 5h da manhã. Ao longo do dia, Divina cuida das
atividades domésticas e do preparo das refeições enquanto Moisés trabalha na lavoura. É
assim todos os dias, sem pausas em domingos e feriados.
Os alimentos produzidos são comercializados na Feira do Produtor Rural e na
rodoviária da cidade. O ponto não é registrado, mas, assim como para outros produtores da
cidade, já é espaço tradicional para venda diária de hortaliças e frutas. Divina costumava ficar
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na rodoviária para realizar a venda, mas por causa dos problemas de saúde, hoje contrata uma
pessoa para vender os alimentos para a família. Ela leva os produtos diariamente e retorna ao
ponto após o almoço para recolher os produtos que sobraram e o dinheiro da venda.
Além da Chácara São Sebastião do Xixá, o casal tem como patrimônio outra chácara
de três alqueires próxima à cidade. Depois de tentar produzir nesta outra unidade pagando
funcionários e sofrer prejuízos materiais, atualmente optam por arrendar a terra.
2.3.2 Família Alves
Fotografia 4 – Simão Alves, a filha Franciele Alves (centro) e a esposa Vânia Alves

Fonte: fotografia registrada pela autora (2018)

Simão Moreira Alves (51) e Vânia Regina Santos Alves (44) também nasceram e
cresceram na zona rural. O casal, cujas famílias também já se conheciam antes de começarem
a namorar, vive com a filha Franciele Moreira Alves na Fazenda Boa Sorte, distante 10
quilômetros da sede de Itapuranga.
Simão é natural do município e já trabalhou como funcionário em outras propriedades
antes de poder cuidar das próprias terras, herdadas do pai. O casal também se conhece desde
criança, devido à proximidade das propriedades das famílias.
A filha do casal, de 20 anos, se formou como técnica de enfermagem em uma
faculdade do município. As aulas do curso eram realizadas aos finais de semana, o que
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permitiu que a jovem pudesse estudar, fazer estágio e ainda ajudar os pais no trabalho diário
do campo.
Além de Franciele, o casal tem um filho mais velho que é graduado em agronomia.
Tiago vive longe da família desde os 14 anos, quando saiu de casa para cursa o ensino médio
no município de Ceres (GO). O jovem atualmente trabalha como gerente comercial de uma
loja de móveis e eletrodomésticos no estado do Pará.
A família tem como principal fonte de renda a produção de mamão (que cultiva há 10
anos) e uva (que produzem há 13 anos), da qual também produzem polpa de fruta para
comercialização. No passado, também já produziram abóbora cabotiá, pepino, tomate e outros
tipos de fruta.
A rotina de trabalho no campo começa às 6h da manhã e só para quando escurece. O
trato das lavouras é predominantemente realizado pela família, embora um irmão de Vânia
seja contratado para ajudar a família nos dias de colheita de mamão.
O casal tentou viver na cidade por um período, mas voltou para a roça por não se
adaptar e pelas poucas oportunidades do ambiente urbano.
2.3.3 Família Alencar6
Fotografia 5 – O extensionista Miguel Arcanjo Neto (esq.) e José Alencar

Fonte: fotografia registrada pela autora (2018)

6

Nomes e sobrenomes dos personagens desta família e também da propriedade são fictícios em respeito à
vontade da família de não ser identificada, conforme Termo de Consentimento de Livre Esclarecido (TCLE)
submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Goiás.
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José Alencar (38) e Rita Alencar (35) residem na Fazenda Esperança localizada a 12
km de Itapuranga. Casados há 19 anos, eles também se conhecem desde pequenos por
frequentar uma mesma igreja na zona rural. Evangélicos da Igreja Assembleia de Deus, o
casal vive com duas filhas com idade de 12 e 16 anos.
A casa em que moram foi construída ao lado da residência dos pais de Rita, a quem as
terras em que vivem pertencem. A renda da família é originária da produção de leite e da
comercialização de hortaliças produzidas em estufa. A estrutura, que protege a produção de
alimentos de pragas e de condições climáticas, foi construída a partir de recurso de programa
da Petrobrás.
José ordenha manualmente os animais de sua família e de seu sogro. O leite é levado
em galões presos a uma moto ao resfriador de um vizinho, onde mais tarde o caminhão de um
laticínio busca o alimento. Já as hortaliças são vendidas predominantemente na Feira do
Produtor Rural. Além disso, a família também conta com a receita do trabalho de facção
realizado por Rita há cerca de seis anos a uma confecção da cidade.
O trabalho começa às 5h30 da manhã, quando as jovens também se levantam para ir à
escola. Já o horário de encerrar o expediente não é certo, mas sim “quando der jeito” (JOSÉ,
2018, informação verbal). A rotina do casal também é fortemente marcada pela participação
de atividades da igreja, que frequentam aos domingos, segundas, terças e sextas-feiras.
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2 ABORDAGEM TEÓRICA
Considerados como o berço epistemológico dos estudos que levam em conta o
receptor e as audiências, os Estudos Culturais são empregados pelo presente estudo para
explicar as relações estabelecidas entre a mídia e a sociedade, especialmente no espaço rural.
Ao posicionar a cultura como um elemento vivo construído a partir das redes de
relacionamentos estabelecidos no cotidiano e, principalmente, ao inaugurar um olhar para as
culturas populares construídas pelos menos favorecidos, tal abordagem constitui a base
teórica que permite olhar para o universo rural em busca de seus elementos fundantes.
Complementar aos Estudos Culturais, a pesquisa se sustenta ainda nos Estudos de
Recepção desenvolvidos na América Latina a partir da década de 1980. Nascida de uma
mudança de paradigma de estudo em que as análises são deslocadas das mídias para as
audiências ativas, tal corrente teórica completa o escopo de pensamento sob o qual se
desenvolveu este estudo.
2.4

Estudos Culturais Britânicos
O escopo teórico que veio a constituir a gênese dos Estudos Culturais Britânicos tem

como instituição fundadora o Centro de Estudos Culturais Contemporâneos (na sigla em
inglês, CCCS) da Universidade de Birmingham, na Inglaterra. Embora tenham se espalhado
por diversas partes do globo e assumido diferentes vertentes, essa instituição de ensino
britânica é aceita como o espaço da gênese do que se conceituou como Estudos Culturais.
Os trabalhos de Richard Hoggart (The Uses of Literacy, de 1957 – em português As
Utilizações da Cultura, 1973), Raymond Williams (Culture and Society, de 1958) e E. P.
Thompson (The Making of the English Working-class, de 1963) são considerados os textos
inaugurais dos Estudos Culturais britânicos.
Os estudos de Hoggart (1973) recaem predominantemente sobre materiais culturais
dos meios de comunicação e da cultura de massa por meio de abordagens qualitativas. Por
meio de uma contextualização da cultura da classe trabalhadora, o trabalho “inaugura o olhar
de que no âmbito popular não existe apenas submissão, mas também resistência”
(ESCOSTEGUY, 1998, p. 89). Além disso, a obra de Hoggart fornece elementos estruturais
para a construção de uma narrativa antropológica sobre a cultura em que o autor caracteriza as
famílias, o lar e o cotidiano da classe trabalhadora inglesa.
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Na obra de Williams (1958), os avanços encontram-se principalmente no
desenvolvimento dos debates que avaliam o impacto dos meios de massa na cultura. O autor
também se dedica à análise literária a partir de investigação do social (ESCOSTEGUY, 1997).
Por sua vez, Thompson (1963) reconstrói parte da história da Inglaterra numa
perspectiva social, do ponto de vista dos menos favorecidos. O pesquisador também tem a
compreensão da cultura, não como um modo de vida global, mas como uma rede de
relacionamentos e práticas que fundam a vida cotidiana (ESCOSTEGUY, 1997).
Apesar da importância de tais discussões para o desenvolvimento dos Estudos
Culturais, é importante lembrar que é possível encontrar outras explicações para o início dos
trabalhos dessa corrente teórica, em diferentes partes do mundo. A interdisciplinaridade e a
dispersão territorial em que se desenvolveram acabam por contribuir para o desenvolvimento
“de um pensamento onde a cultura assume papel destacado” (COSTA; RODRIGUES, 2014,
p. 130), mas que também sofre de certa dificuldade de conceituação e de definições
metodológicas.
De maneira a integrar o maior número de abordagens desenvolvidas em diferentes
partes do mundo, os Estudos Culturais podem ser considerados, de maneira geral, como uma
corrente teórica “sem objeto, sem método, mas com uma postura intelectual, um olhar e –
talvez aí resida o diferencial – uma concepção ampla da cultura como uma prática cotidiana
ligada a um contexto político” (MARTINO, 2012, p. 93).
Também comum a diferentes pesquisadores da área dos Estudos Culturais é a
concepção da cultura não como um processo, mas como uma prática. “Poderia ser dito que o
elemento específico dos Estudos Culturais define-se no aporte à cultura como prática
cotidiana e produção material” (MARTINO, 2012, p. 17).
O cotidiano aqui considerado está ancorado, não especificamente nas qualidades
intrínseca de elementos do dia a dia, mas sim numa concepção particular que enxerga a
cultura como uma prática desse cotidiano (MARTINO, 2012).
As oposições e distinções – consumidor/público; produtor/criador; arte/indústria –
não são deixadas de lado; ao contrário: procura-se compreendê-las e questioná-las
sob um olhar crítico interessado em desmontá-las, observar como os sentidos são
construídos e apreendidos. No entanto, isso significa reconhecer a validade dessas
práticas e produtos como objetos do círculo acadêmico (MARTINO, 2012, p. 94).

Costa e Rodrigues (2014) destacam ainda que os Estudos Culturais não coadunam com
a concepção de cultura como mera estratégia de dominação – como indicavam, por exemplo,

64
os estudos da Escola da Frankfurt. Para os culturalistas, a cultura não é considerada
mercadoria e os meios de reprodução técnica não são instrumentos de difusão direta de
ideologias. Partindo da abordagem de Richard Hoggart (1973), os autores defendem que é
cultura é, isso sim, um espaço de produção de sentidos realizada por meio da linguagem.
Nesse sentido, Hall (2003) considera que os Estudos Culturais Britânicos promoveram
uma “virada linguística” em que a textualidade, a discursividade e a linguagem foram
descobertas como elementos de configuração das culturas. Embora considere que a corrente
teórica não é capaz de dar conta das peculiaridades das relações de cultura e seus efeitos em
sua totalidade, defende que deve “analisar certos aspectos da natureza constitutiva e política
da própria representação, das suas complexidades dos efeitos da linguagem, da textualidade
como local de vida e morte” (HALL, 2003, p. 214).
No que se refere especificamente aos objetos de pesquisa dos Estudos Culturais em
comunicação, Costa e Rodrigues (2014) defendem que as abordagens inauguram um desejo
de entendimento pelo que se passava no popular, uma crítica à suposta inércia do receptor.
Tais críticas são marcadas pela insuficiência dos modelos de comunicação, que abordavam os
processos predominantes na perspectiva do emissor e do receptor, até então. Os autores
consideram que a comunicação passou a ser vista como um processo de trocas, interações e
partilhas e ressignificações na perspectiva culturalista.
Nesse contexto, comunicação deve privilegiar os interlocutores, atribuindo-lhes
papéis, inserindo-os em um processo de produção e interpretação de sentidos,
identificação dos discursos e apreensão das práticas discursivas dentro de um
processo dinâmico, vivo e interativo em que seus partícipes constroem-se
socialmente (COSTA; RODRIGUES, 2014, p. 129).

O desenvolvimento dos Estudos Culturais também é considerado um momento de
ruptura entre os estudos de comunidação. O campo emergente de estudos é uma crítica à
Teoria dos Usos e Gratificações, que atribuía extrema liberdade ao receptor diante dos
conteúdos da mídia (WHITE, 1998). Os Estudos Culturais, por sua vez, consideram que a
autonomia da audiência é relativa e que não é admissível esperar que não haja
intencionalidades nos sentidos impostos pelo emissor (GROHMANN, 2009).
Costa e Rodrigues (2014) consideram ainda que uma das grandes contribuições dos
Estudos Culturais é envolver a abordagem dos processos desenvolvidos na área de
comunicação com a cultura sem, no entanto, confundi-los:
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[...] entende-se que a cultura está fora, mas também dentro dos meios de
comunicação, que, dentre outras coisas, veiculam culturas tanto hegemônicas quanto
subalternas (alternativas), participando das intensas trocas de sentidos entre os meios
e a audiência, que, antes pensada vir somente de um dos polos (meios), entende-se
hoje que é negociada, pois provém, também, das mediações utilizadas na recepção
(COSTA; RODRIGUES, 2014, p. 129).

2.5

Estudos Culturais Latino-americanos
Frente à dianteira tomada pelos pesquisadores britânicos e dadas as dificuldades em

marcar na história o nascimento de um movimento científico dos Estudos Culturais, Eduardo
Restepro (2015) defende que não se deve considerar os Estudos Culturais latino-americanos
como um movimento tardio. O autor considera que ensaios produzidos no final do século XIX
e início do XX são provas de que o campo já vinha desenvolvendo uma tradição própria na
América Latina antes do lançamento dos estudos britânicos e estadunidenses divulgados a
partir da década de 1960.
Assim, certos autores latino-americanos haviam se adiantado ao que constitui a
etiqueta dos Estudos Culturais quando esta foi cunhada na Inglaterra, nos anos sessenta; ou,
talvez mais adequadamente, o que depois começa a ser identificado, nos anos noventa, como
“Estudos Culturais latino-americanos” tem uma densidade histórica e uma genealogia própria
(RESTEPRO, 2015, p. 23)
Restepro (2015) defende ainda que, quando se fala em Estudos Culturais latinoamericanos, não há que se esperar uma homogeneidade. Embora não discorde da ideia de que
existe uma especificidade na América Latina, o autor destaca que os Estudos Culturais não
são livres de conflitos e heterogeneidades.
Entre as principais contribuições do referido campo de estudo na América Latina está
o desenvolvimento do conceito de culturas híbridas, promovido pelo antropólogo argentino
Néstor García Canclini. Nascida do cruzamento de manifestações que não se inserem nem no
culto, nem no popular, a hibridização cultural precisa ser avaliada por outras dimensões que
não exclusivamente as categorias dicotômicas utilizadas quando convencionalmente se fala do
popular (tradicional e moderno ou subalterno e hegemônico) (CANCLINI, 2015).
Importante observar a influência da urbanização do processo de hibridização das
culturas, conforme pondera Canclini (2015). O autor destaca que:
Passamos de sociedades dispersas em milhares de comunidades rurais com culturas
tradicionais, locais e homogêneas, em algumas regiões com fortes raízes indígenas,
com pouca comunicação com resto de cada nação, a uma trama majoritariamente
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urbana, em que se dispõe de uma oferta simbólica heterogênea, renovada por uma
constante interação do local com redes nacionais e transnacionais de comunicação
(CANCLINI, 2015, p. 285).

Canclini (2015) considera ainda que a vida urbana não significa a dissolução do
sujeito no anonimato, mas sim na formação de grupos populares fragmentados que não
encontram na cidade um espaço de constituição de suas identidades. Para o autor, por vezes,
os meios de comunicação são capazes de contribuir para superar a fragmentação cultural que
se realiza nesse cenário. Nesse ponto, Canclini avalia que a mídia se transformou numa
espécie de grande mediadora, substituindo outras interações coletivas.
A partir dessa noção descentralizada de formação de identidades e manifestações
culturais, Néstor García Canclini (2015) discute ainda que se constroem o que chama de
poderes oblíquos. Para o autor, o poder deixa de ser exercido num processo estritamente
vertical e unidirecional e passa a se estruturar numa rede entrelaçada numa perspectiva não
somente de sobreposição de umas formas de dominações, mas de potencialização de tais
dominações.
2.6

Estudos de Recepção
A partir do desenvolvimento dos Estudos Culturais, o estudo das audiências foi liberto

da visão do modelo reducionista dos efeitos, compreendendo a recepção como uma prática
complexa que envolve uma construção social de sentido (LOPES, 2002). Foi só então que as
audiências, por sua vez, passam a ser consideradas como formadoras de uma complexa
estrutura em que cada grupo social possui sua própria identidade e seu próprio código,
determinado pelas tradições culturais de seu grupo.

Os estudos culturais permitem uma problematização mais elaborada da recepção em
que as características socioculturais dos usuários são integradas na análise não mais
de uma difusão, mas de uma circulação de mensagens no seio de uma dinâmica
cultural. O polo da reflexão é progressivamente deslocado dos próprios meios para
os grupos sociais que estão integrados em práticas sociais e culturais mais amplas
[...]. A descrição detalhada deste percurso dá à análise da recepção o caráter de uma
etnografia das audiências (LOPES, 2002, p. 29).

Situada entre os maiores pesquisadores dos estudos de recepção no Brasil e na
América Latina, Maria Immacolata Vassalo de Lopes define a recepção como um processo
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cultural e político, que não pode ser reduzido ao psicológico e ao cotidiano (LOPES, 1993).
Para a autora,
Os processos de recepção devem ser vistos como parte integrante das práticas
culturais que articulam processos tanto subjetivos como objetivos, tanto micros
(ambiente imediato controlado pelo sujeito) como macros (estrutura social que
escapa a esse controle). A recepção é então um contexto complexo e contraditório,
multidimensional em que as pessoas vivem o seu cotidiano. Ao mesmo tempo, ao
viverem esse cotidiano, as pessoas se inscrevem em relações de poder estruturais e
históricas, as quais extrapolam as suas práticas (LOPES, 1993, p. 85).

Estudiosos apontam para a recepção não como uma área de pesquisa sobre
componentes que constituem os processos de comunicação, mas como “uma perspectiva de
investigação” que busca a “superação dos impasses a que tem nos levado a investigação
fragmentadora e, portanto, redutora do processo de comunicação em áreas autônomas de
análise: da produção, da mensagem, do meio e da audiência” (LOPES; BORELLI;
RESENDE, 2002, p. 39).
Considerado como um campo de pesquisa relativamente recente, os estudos de
recepção se desenvolveram na América Latina na década de 1980. Fortemente influenciados
pelas vertentes teóricas que estudava criticamente comunicação e a cultura de massas, os
estudos representavam uma reflexão alternativa às análises dos estudos da Escola de
Frankfurt, dos estudos funcionalistas e da vertente semiótica que predominava até o momento
(LOPES, 1993).
Além disso, (1) a concepção da comunicação como um processo de recepção e
resposta, e não apenas de transmissão, conforme indicou Raymond Williams na obra Culture
and Society; (2) a concepção de um receptor que pode aceitar ou negar o que é proposto pela
mídia; e (3) a abordagem do sujeito a partir de seu perfil étnico, sexual e de consumo
contribuiram para o desenvolvimento dos estudos de recepção na América Latina (COSTA;
RODRIGUES, 2014), conforme Gráfico 3. Depois das correntes teóricas dos estudos dos
efeitos, dos usos e gratificações e da crítica literária, os estudos de recepção são tidos como a
linha teórica mais recente que relaciona os meios às audiências.
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Gráfico 3 – Características dos Estudos de Recepção na América Latina

Fonte: elaborado pela autora (2018) com base em Costa e Rodrigues (2014)

Importante destacar que os estudos de recepção contribuem para uma realocação do
conceito de audiência. Lopes, Borelli e Resende (2002) também definem audiência como

[...] um conjunto de pessoas que, em contato com uma mensagem, em que o
interesse recai sobre os níveis de duração da exposição, probabilidade de percepção,
condições de contato, colhidos por instrumentos de medida tomados da psicologia
experimental e social (LOPES; BORELLI; RESENDE, 2002, p. 28).

Nesse sentido, os estudos de recepção têm provado que as audiências não são
formadas por “dopados culturais” a partir das descrições etnográficas realizadas durante os
estudos. São, ao contrário, indivíduos que retiram dos textos sentidos particulares do que
recebem.
De acordo com Maria Immacolata Vassalo de Lopes (1993), o início dos estudos de
recepção foi marcado por um deslocamento teórico em que “a teoria da recepção não
encontrava ressonância na teorização feita nas pesquisas empíricas sobre os públicos”
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(LOPES, 1993, p. 83). Acrescidos ainda de uma inadequação de combinações de técnicas, a
autora considera que o período foi caracterizado pelo desenvolvimento de estudos que
receberam tratamentos metodológicos insuficientes a partir de objetos teóricos desatualizados
(LOPES, 1993).
Porém, na segunda metade da década de 1980 esses gargalos relacionados à
perspectiva teórica começam a ser superados com o desenvolvimento dos estudos das
mediações, de acordo com Vassalo de Lopes (1993). Considera-se que tais estudos
contribuíram para o desenvolvimento da pesquisa crítica na América Latina.
Os estudos das mediações foram, de maneira mais relevante, levados a cabo pelo
antropólogo e filósofo colombiano, Jesús Martín-Barbero (2015). Para o autor, “o campo
daquilo que denominamos mediações é constituído pelos diversos dispositivos através dos
quais a hegemonia transforma por dentro o sentido do trabalho e da vida da comunidade”
(MARTÍN-BARBERO, 2015, p. 265).
No clássico livro Dos Meios às Mediações, Jesús Martín-Barbero (2015) abre
discussão acerca do papel da comunicação na formação de novos modelos de sociedade e na
inserção da cultura como um fator de mercado. Nesse sentido, o autor destaca que “a
comunicação e a cultura constituem hoje um campo primordial de batalha política” (2015, p.
13).
Nesse contexto, o autor propõe um mapa das mediações que busca evidenciar como os
meios de comunicação se tornaram espaços de atuação de redes de poder e de produção
cultural (MARTÍN-BARBERO, 2015). A princípio, a proposta estabelece uma relação entre o
que o autor chama de Matrizes Culturais (MC) e Formatos Industriais (FC). Essa relação
remete a mudanças realizadas historicamente pela articulação entre discursos políticos e
movimentos sociais. O esquema conta também com uma relação verticalizada realizada entre
as Lógicas de Produção (LC) e as Competências de Recepção ou Consumo (CR). Essa última
relação, por sua vez, se caracteriza por uma mediação realizada pelos movimentos de
sociabilidade e por mudanças na institucionalidade (Figura 2).
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Figura 2 – Mapa de Mediação e Mediatização

Fonte: Martín-Barbero (2015)

Martín-Barbero considera que as Lógicas de Produção criam indagações a respeito das
estruturas empresariais e sua lógica, sobre suas competências comunicativas – ou seja, sua
capacidade de influir nas audiências – e sobre sua competitividade tecnológica, a que está
relacionada aos Formatos Industriais por meio dos quais operam a comunicação (2005).
No que se refere à construção de tais Formatos Industriais, o autor destaca ainda o que
chama de mediação das ritualidades, processo responsável pelos nexos simbólicos que
constroem a comunicação. Para Martín-Barbero (2015), tais ritualidades remetem tanto à
múltiplas trajetórias de leituras quanto aos diferentes usos sociais dos meios empregados pelas
audiências.
O mapa proposto por Martín-Barbero é um avanço nos estudos sobre as mediações
publicado pela primeira vez em 1997. A proposta, apresentada na 5ª edição da obra Dos
Meios às Mediações lançada em 2008, se reconfigura especialmente a partir da lógica
estabelecida pelas novas tecnologias de comunicação.
O que busca com esse mapa é reconhecer que os meios de comunicação constituem
hoje espaços-chave de condensação e intersecção de múltiplas redes de poder e de
produção cultural, mas também alertar, ao mesmo tempo, contra o pensamento único
que legitima a ideia de que a tecnologia é hoje o “grande mediador” entre as pessoas
e o mundo, quando o que a tecnologia medeia hoje, de modo mas intenso e
acelerado, é a transformação da sociedade em mercado, e deste em principal
agenciador da mundização (em seus muitos e contrapostos sentidos) (MARTÍNBARBERO, 2015, p. 20).
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Na virada do milênio, quando as discussões sobre os conceitos de mediação já estavam
avançadas, Roseli Figaro (2000) defendia que os meios de comunicação precisavam ser
entendidos como mediadores entre a sociedade e a realidade. Considerando a mídia como
uma mediadora de discursos, assim como grupos sociais, a comunicação midiática precisa ser
pensada como um processo de inter-relação por meio do qual a sociedade deve ser
compreendida. Além disso, a autora considera que é preciso “resgatar a cultura, a ideia de
sujeito. Se não retomarmos a ideia de relações sociais, o conceito de cultura e mesmo o
conceito do que é o sujeito não conseguiremos pensar no processo de comunicação”
(FIGARO, 2000, p. 39).
Maria Immacolata Vassalo de Lopes (1993) aponta ainda que é na compreensão das
estruturas de poder que reside uma grande contribuição dos estudos latino-americanos sobre
as mediações. Para a autora, esse campo de estudo reforça a perspectiva de que a produção e a
reprodução de mídias não estão apenas relacionadas à construção de processos de
significação, mas trata-se principalmente uma questão de poder.
Sobre a importância das pesquisas de recepção, Lopes (1993) considera que os estudos
também auxiliam na capacidade de relacionar meios e receptores numa perspectiva de
produção de significados e sentidos para suas ações, produzindo uma análise comparativa
entre os discursos das mídias e os discursos das audiências. “Os resultados dessa análise são
interpretados com referência ao sistema sócio-cultural circundante que, novamente, é
conceituado como uma configuração histórica de práticas sociais, contextos de uso e
comunidade interpretativa” (LOPES, 1993, p. 82).
Para Lopes (2014b), a principal contribuição dos estudos de mediações desenvolvidos
na América Latina é a “tentativa de ultrapassar abordagens teóricas fragmentadas e
simplificadas posicionando as mediações como uma perspectiva teórica integrada da
produção, produto e audiência dentro dos estudos comunicacionais” (LOPES, 2014b, p. 66).
Nesse sentido, a autora destaca que a comunicação perde em seu caráter reprodutivista e passa
a ser vista mais como um espaço de produção de sentidos para a vida.
Em síntese, a abordagem das mediações se afirma como renovadora em função de
que a noção de mediação emerge de uma visão (re)integradora dos fenômenos de
comunicação a partir do trinômio comunicação-cultura-política (em seus próprios
termos, também renovado), a partir da qual critica-se o exclusivismo e o
determinismo dos paradigmas informacional-tecnológico, semiológico e ideológico
que têm marcado a história dos estudos de comunicação na América Latina e no
Brasil (LOPES, 2014b, p. 68-69).
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Jesús Martín-Barbero (2015) considera, entre os principais avanços dos estudos de
recepção está a conversão da comunicação em espaço de transformações dessa cultura a partir
de uma mudança do papel do receptor não como um mero decodificador, mas como um
produtor de significações a partir das mensagens que recebe. Por isso, o autor defende que os
debates se desloquem “dos meios para as mediações, isto é, para as articulações entre as
práticas de comunicação e movimentos sociais, para as diferentes temporalidades e para a
pluralidade de matrizes culturais” (MARTÍN-BARBERO, 2015, p. 261).
Entre os avanços dos estudos de recepção, o desenvolvimento das Tecnologias de
Informação e Comunicação (TICs) tem vislumbrado ainda o apontamento do que se tem
chamado de mediações digitais (LOPES, 2014a). Os meios têm produzido novas práticas e
novas formas de interação social a partir do uso das tecnologias, que colaboram para a
manifestação de audiências ativas. Consideradas não somente a partir da perspectiva do
acesso, as TICs têm modificado a maneira como a recepção, especialmente televisiva, tem
sido avaliada. A internet e os hábitos multitela têm feito com que a recepção possa ser
analisada em tempo real, a partir da arena de comentários e compartilhamentos formada em
redes sociais, sites e blogs.
No que se refere à metodologia dos estudos de recepção, Grohmann (2009) defende
que deve avançar no que se refere à valorização do papel do pesquisador responsável pelo
estudo, mesmo diante da centralidade do receptor enquanto agente produtor de sentido. Outra
ponderação do autor é que os estudos de recepção devem dedicar mais atenção à formação
dos espaços sociais em que ocorrem as interações: “o conceito de mediação, portanto, tem que
passar pela formação histórica destes espaços sociais, além da formação das pessoas em
interação neste espaço” (GROHMANN, 2009, p. 12).
Nessa perspectiva, Grohmann defende o estabelecimento do que chama de
“metodologia relacional”, a partir da qual a realidade deve ser investigada a partir do espaço
social do objeto estudado – seja ele da classe ou grupo social que for.
Lopes, Borelli e Resende (2002) alertam ainda para o desafio metodológico de se
realizar um estudo de recepção sem perseverar em análises funcionalistas. Para as autoras, é
preciso evitar o simplismo metodológico funcionalista que, ao não explicitar princípios de
análise e nem mesmo analisar as categorias que compõem um objeto de estudo, acumula
indicadores que dizem concretamente muito pouco, sem pertinência teórica sobre o fenômeno
social em estudo.
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O que nos parece ainda importante ressaltar é que, ao realizar uma pesquisa de
recepção, estamos assumindo, do ponto de vista teórico, uma visão de conjunto:
focar, sim, na recepção, sem nuca deixar de lado o lugar ocupado pelos produtores e
pelas particularidades dos produtos envolvidos numa análise de tal envergadura. É o
receptor mergulhado numa complexa rede de relações e é a recepção compreendida
como uma perspectiva para se pensar o processo de comunicação (LOPES;
BORELLI; RESENDE, 2002, p. 382).

Codificação/decodificação

Além de intimamente relacionado com a gênese dos Estudos Culturais, o sociólogo
jamaicano Stuart Hall tem como grande contribuição para os estudos de recepção o
desenvolvimento do sistema de codificação/decodificação. Para o autor, “a recepção não é
algo aberto e perfeitamente transparente, que acontece na outra ponta da cadeia de
comunicação” (2003, p. 354), mas sim uma espécie de cadeia de comunicação que não se
realiza de forma linear.
A partir dessa perspectiva, o autor defende que toda mensagem é formada por uma
complexa estrutura de significados que não são fixos e determinados por uma lógica global.
Os sentidos são, ao contrário, multirreferencias, o que torna a decodificação um processo
heterogêneo (HALL, 2003).
A proposta busca superar o circuito linear da comunicação, caracterizado pelo
processo emissor - mensagem - receptor. Para o autor, é necessário pensar o processo como
uma estrutura articulada por etapas distintas, de produção, circulação, distribuição/consumo e
reprodução, o que seria pensar o processo “como uma complexa estrutura de dominância”
(HALL, 2003, p. 387).
Nesse processo, as formações discursivas são construídas a partir de formas
específicas de comunicação e linguagem. E é a partir dessas formações que são construídos os
produtos a que estão sujeitas as audiências. Hall (2003) defende que, concluído o discurso, ele
precisa ser traduzido em práticas sociais para que se complete o circuito da comunicação e se
possa perceber os seus efeitos.
No modelo de codificação/decodificação, Hall (2003) defende que o discurso,
constituído pela produção do processo comunicativo, constrói mensagens dentro de um
referencial de sentidos e ideias em que se resume a codificação. Na construção de mensagens
midiáticas, é preciso que se considere o discurso significativo que será decodificado
significativamente: “É esse conjunto de significados decodificado que “tem um efeito”,
influência, entretém, instrui ou persuade, com consequências perceptivas, cognitivas,
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emocionais, ideológicas, ou comportamentais muito complexas” (HALL, 2003, p. 390). O
autor destaca que os códigos de codificação e decodificação, ou seja, as duas diferentes
estruturas de significados, nem sempre são simétricas. Essa equivalência depende dos graus
de identidade/não-identidade que os códigos são transmitidos durante o processo. Tendo
como causa as diferenças estruturais de posições entre o codificador/produtor e o
decodificador/receptor, a falta de equivalência pode gera distorções e mal-entendidos nos
processos de comunicação. E é nessa lacuna em que se inserem os estudos de audiência,
conforme ilustrado na Figura 3.

Figura 3 – Inserção dos estudos das audiências no processo de produção de sentidos a partir das
mensagens midiáticas

Fonte: elaborada pela autora (2018) com base em Hall (2003)

Importante destacar que “o conhecimento discursivo é produto não da transparente
representação do real na linguagem, mas da articulação da linguagem em condições e relações
reais as significações” (HALL, 2003, p. 392-393). O que quer dizer que a linguagem é
responsável por mediar a realidade, embora esta exista fora daquela.
Hall (2003) se debruça ainda sobre a questão da percepção seletiva, considerando que
as várias articulações são combinadas para a construção da decodificação dos discursos. O
autor propõe três posições hipotéticas na construção de sentidos, a partir de estudos
televisivos:
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a) Posição hegemônica-dominante: neste caso, o telespectador se apropria do
sentido codificado de modo direto e integral;
b) Posição negociada: aqui a decodificação se constrói a partir de um
reconhecimento da legitimidade do discurso hegemônico, mas, num nível mais
restrito, é constituída considerando as regras próprias do receptor. Assim, os
códigos são negociados e operam segundo uma lógica específica.
c) Posição de oposição: nesta perspectiva, apesar de o receptor do discurso, ele
assume uma posição contrária à sua conotação. Aqui se constroem as leituras
contestatárias e, consequentemente, as lutas discursivas.
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3

MÍDIA, CIDADANIA E ESPAÇO RURAL
Cidadania. Atividade que consiste na
autoconstrução do sujeito social enquanto
partícipe e copartícipe da vida pública,
entendida como inserção civil do indivíduo na
polêmica em torno do que é melhor para todos,
incluindo outros seres que não os humanos
(SILVA, 2011, p. 99).

Partindo do pressuposto de que os processos comunicacionais institucionalizados e
estabelecidos no Brasil acionam de maneira desigual a compreensão de direitos e deveres
entre o povo, estudar a mídia é uma das maneiras de compreender a formação da cidadania
brasileira. Isso porque o exercício da cidadania se relaciona com o papel assumido pela mídia
na formação do sujeito brasileiro na medida em que informa e discute o que é de interesse
público. Embora não se busque aqui defender abordagens como a da Teoria Hipodérmica7, em
que os conteúdos atingem as massas de maneira homogênea e provocam reações imediatas, é
notório que a mídia tem capacidade para mobilizar, acalmar, informar ou manter
determinados assuntos no esquecimento. É evidente que essa influência se dá em diferentes
níveis e instâncias, mas não se pode menosprezar o papel da mídia no exercício da cidadania
no Brasil, especialmente no meio rural.
Antes de avançar nas discussões acerca do contexto brasileiro, é preciso apresentar o
conceito de cidadania aqui adotado. Desenvolvido por T.H. Marshall na década de 1960, o
conceito considerado se baseia nas dimensões dos direitos civis, políticos e sociais. Por
direitos civis entende-se todos aqueles vinculados à liberdade individual, que, por sua vez,
está relacionada com a liberdade de ir e vir, a liberdade de imprensa, o direito à propriedade e
o direito à justiça. Por esse motivo, a garantia dessa dimensão de direitos está,
primordialmente, sob a responsabilidade de órgão judiciários (MARSHALL, 1967).
Já a dimensão política da cidadania está relacionada diretamente ao direito de exercer
poder político, seja como ocupante de cargos públicos, seja como indivíduo capaz de
participar da escolha de tais membros por meio do voto. As instituições parlamentares e
conselhos locais são as maiores responsáveis pela garantia dos direitos políticos
(MARSHALL, 1967).

7

Também conhecida como Teoria da Agulha Hipodérmica e Teoria da Bala Mágica, a Teoria Hipodérmica
defende que os processos de comunicação midiático afetam todos os indivíduos de uma mesma maneira.
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Por fim, o pilar social da cidadania está relacionado ao direito ao bem-estar econômico
e à oportunidade de viver de acordo com os padrões prevalecentes na sociedade.
(MARSHALL, 1967). Isso está relacionado ao acesso a elementos básicos para a vida como
educação, segurança, moradia e saúde.
Complementar à definição de Marshall (1967), Demo (1995) define cidadania como
“competência humana de fazer-se sujeito, para fazer história própria e coletivamente
organizada” (DEMO, 1995, p. 1). O sociólogo desenvolve ainda os conceitos de cidadania
tutelada e cidadania assistida. A primeira é considerada como um tipo de cidadania que as
elites econômica e política (a direita) concedem à população, como uma dádiva. Apelando ao
paternalismo e ao clientelismo, a cidadania tutelada promove a perpetuação de uma elite no
poder na medida em que mantém a população atrelada a seus projetos e muito pouco contribui
para a promoção de uma consciência crítica (DEMO, 1995).
A cidadania assistida, por sua vez, é normalmente promovida por movimentos de
esquerda e está relacionada a uma noção mínima de direitos à assistência. Essa dimensão de
cidadania atrela a população a um sistema de benefícios sociais que, para Demo (1995) gera
pobreza política ao invés de promover a emancipação.
O autor (DEMO, 1995) fala ainda do não-cidadão, definido como indivíduo que não
tem oportunidade de se organizar politicamente e de interferir na própria história graças ao
impedimento da tomada de consciência crítica de sua condição marginal imposta pelas elites.
Cortina (2005) considera ainda a influência da relação entre a sociedade e cada um de
seus membros na formação da cidadania de um povo. Partindo do pressuposto de que a
cidadania precisa ser tratada com uma espécie de teoria, e não como um conceito acabado, a
autora considera que cidadania só nasce e se desenvolve se houver certa sintonia entre esses
dois atores sociais.
A sociedade deve organizar-se de modo a conseguir gerar em cada um de seus
membros o sentimento de que pertence a ela, de que essa sociedade se preocupa com
ele e, em consequência, a convicção de que vale a pena trabalhar para mantê-la e
melhorá-la. Reconhecimento da sociedade por seus membros e consequentemente
adesão por parte destes aos projetos comuns são duas faces da mesma moeda que, ao
menos como pretensão, compõem esse conceito de cidadania, que constitui a razão
de ser da civilidade (CORTINA, 2005, p. 20-21).

Marshall (1967) destaca que as três dimensões (civil, política e social) da cidadania se
fundiam nos primeiros tempos da história ocidental. Na sociedade feudal, não havia
elementos uniformes ou princípios que determinassem o que seria a igualdade entre os
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indivíduos, ou seja, não havia o princípio básico da cidadania. Mesmo nas cidades medievais
onde já se podia notar alguns elementos de uma cidadania genuína, não se pode atribuir o
rótulo de cidadã a essa sociedade, pois o exercício da igualdade de direitos só era manifesto
localmente, e não numa perspectiva nacional, fator definidor da cidadania de um povo
(MARSHALL, 1967).
Mais tarde, na Inglaterra, houve um rompimento entre os elementos que sustentavam a
cidadania. Marshall (1963) considera que o século XVIII foi o período da formação dos
direitos civis, graças à consolidação de fatores como a abolição à censura de imprensa, o
direito ao habeas corpus, a emancipação católica e o direito mínimo à liberdade.
Já a conquista dos direitos políticos se desenvolveu predominantemente no século
XIX, com a concessão de direitos já usufruídos por pessoas privilegiadas para novos grupos
da sociedade. O direito ao voto ainda era restrito a certos grupos, mas não deixou de ser um
passo rumo à ampliação do exercício dos direitos políticos (MARSHALL, 1967).
O século XX, por sua vez, foi o período de conquista predominante dos direitos
sociais. A participação dos indivíduos em associações e em comunidades locais e a criação da
Poor Law (Lei dos Pobres) levaram à regulamentação de salários e concedia outros direitos
reivindicados pela população (MARSHALL, 1967).
Pode-se considerar que tal sequência cronológica levou à formação de uma cidadania
inglesa baseada na construção autônoma de uma tomada de consciência dos indivíduos acerca
de direitos e deveres individuais. A partir do momento em que os sujeitos tomaram
consciência do direito à própria liberdade e que assumiram sua responsabilidade sobre o
controle do sistema político, foram capazes de estabelecer parâmetros para reivindicar a quem
era verdadeiramente responsável (ou seja, as autoridades políticas) a garantia de seus direitos
sociais básicos.
Mesmo considerando as dimensões civis, políticas e sociais tratadas numa perspectiva
cronológica, é importante destacar que a “cidadania não é uma definição estanque, mas um
conceito histórico, o que significa que seu sentido varia no tempo e no espaço” (PINSKY;
PINSKY, 2003, p. 9).
Além disso, uma vez que o estudo não considera um conceito de cidadania
estritamente vinculado à nacionalidade, cujas dimensões políticas e jurídicas excluem a
cultura da discussão dos processos de formação da cidadania (BREDARIOL; VIEIRA, 2006).
Trata-se aqui de uma abordagem que busca ampliar o pensamento conservador sobre a
cidadania, assumindo que a relação entre o homem e a prática cidadã se parece mais com um
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contrato (estabelecido por escolha mediante interesse e acordo das partes) do que com uma
filiação, determinada pelo local de nascimento.
Mais importante ainda é destacar que, embora seja necessário considerar o exercício
da cidadania a partir de mecanismos estatais que garantam o exercício de direitos,
especialmente entre as minorias,
[...] ser cidadão não tem a ver apenas com os direitos reconhecidos pelos aparelhos
estatais para aqueles que nasceram em um território, mas também com as práticas
sociais e culturais que dão sentido de pertencimento, e fazem que se sintam
diferentes os que possuem uma mesma língua, formas semelhantes de organização e
de satisfação das necessidades (CANCLINI, 2006, p. 35).

Isso significa dizer que exercer cidadania não diz respeito apenas ao uso e acesso a
estruturas formais da sociedade, mas sim participar de um “estado de luta” (CANCLINI,
2006, p. 36) em que todos se reconheçam em suas diferenças e multiplicidades como cidadãos
iguais. E é especialmente neste ponto que se relaciona a cidadania com a mídia, na medida em
que, mesmo que não seja constituída como uma estrutura fundamental para a sociedade,
assume papel fundamentalmente importante nas relações de conflito, desenvolvimento,
informação e relacionamento de toda a sociedade.
A partir da perspectiva de que não é possível determinar um caminho único para a
formação da cidadania em todos os países, o presente estudo propõe uma reflexão sobre as
diferentes instâncias relacionadas à construção social do Brasil. Consideradas as condições de
espaço e de subordinação (ou insubordinação) da população rural, é possível afirmar que a
cidadania não se dá de uma única maneira no país. Para além de manifestações e paralisações,
o exercício da cidadania não pode ser visto de maneira única e totalizante. Pelo contrário,
deve estar ancorado no senso de comunidade e de pertencimento de cada indivíduo, a partir
das condições de vida de cada um.
[...] a realidade da cidadania, o fato de se saber e de se sentir cidadão de uma
comunidade, por motivar os indivíduos a trabalhar por ela [...]. A cidadadania é um
conceito mediador porque integra exigências de justiça e , ao mesmo tempo, faz
referência aos que são membros da comunidade, une a racionalidade da justiça com
o calor do sentimento de pertença” (CORTINA, 2005, p. 27-28).

Numa comparação entre o exercício da cidadania urbana e a rural, Santos (2014) fala
da impotência e fragilidade dos agricultores de sobreviverem no cenário econômico
globalizado e de suas carências: “ Esse homem do campo é menos titular de direitos que a
maioria dos homens da cidade, já que os serviços públicos essenciais lhe são negados, sob a
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desculpa da carência de recursos para lhe fazer chegar saúde e educação, água e eletricidade,
para não falar de outros serviços essenciais” (p. 42). Isso significa dizer, como mostra a
história, que as populações do campo sofrem de importante atraso no acesso a direitos
básicos, em relação aos moradores da cidade. E isso reflete de maneira muito decisiva no
papel atribuído ao Estado e no papel atribuído a cada morador da zona rural enquanto um
sujeito que reivindica direitos.
3.1

Direitos básicos
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem
distinção de qualquer natureza, garantindo-se
aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no
País a inviolabilidade do direito à vida, à
liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade (BRASIL, 1988).

Antes de um princípio constitucional brasileiro, há argumentos e estudos que apontam
que a igualdade entre os homens e mulheres e um princípio atribuído pela natureza e que, a
desigualdades (esta sim) tem início na lei civil (HOBBES, 1998). Isso porque, em sua
condição natural e humana, todos somos capazes de fazer coisas iguais uns ao outro, dada a
fragilidade do nosso corpo humano. Pode se considerar que a lei civil promove a desigualdade
na medida em que, mesmo existindo para todos, se faça cumprir para apenas alguns.
Para sustentar esse argumento, falemos inicialmente do que vem a ser “direito”, ou
seja, a garantia que deveria ser de todos diante da lei. Considerando ainda uma perspectiva
naturalista, o direito do homem nasce do desejo racional de preservar a sua própria vida das
ameaças e, especialmente da morte. Assim, direito
“nada mais significa do que aquela liberdade que todo homem possui para utilizar
suas faculdades naturais e conformidade com a razão reta. Por conseguinte, a
primeira fundação do direito natural consiste em que todo homem, na medida de
suas forças, se empenhe em proteger sua vida e membros” (HOBBES, 1998, p. 31).

Tida como a base para o desenvolvimento crítico e para a tomada de consciência de
deveres e direitos, a educação básica do povo brasileiro também sofreu com os reflexos da
colonização. Embora não haja dados sobre os números oficiais de alfabetizados durante este
período, sabe-se que mesmo meio século depois da proclamação da independência, apenas
16% da população brasileira sabia ler e escrever (CARVALHO, 2016).
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O acesso ao ensino superior era ainda mais difícil, uma vez que a primeira
universidade brasileira só foi fundada em 1808, o que fez com que somente aqueles que
dispunham de condições para viajar à Europa pudessem cursar o ensino superior até então
(CARVALHO, 2016). Mesmo com a chegada de uma instituição de ensino superior ao Brasil,
sabe-se que somente os mais ricos tiveram acesso a ela.
No cenário da escravidão, foi ainda mais difícil se falar em consciência de exercício de
direitos sociais. Associações particulares e religiosas se encarregavam de fornecer assistência
e o governo pouco se dedicava a discutir questões trabalhista e de proteção ao trabalhador
(CARVALHO, 2016). Os proprietários de terras acumulavam ainda o poder de justiça,
julgando e condenando o que se passava da porteira para dentro, sem qualquer moderação do
Estado. Isso também afastou a população rural do acesso aos direitos civis, que deveriam ser
tutelados pelas instituições públicas de justiça.
No que se refere à participação política, a Constituição de 1824 estabeleceu o que se
pode chamar de uma monarquia constitucional. O país passou a ser regido pelos poderes
legislativo, executivo, judiciário e moderador. Este último, atribuía ao monarca o poder de
nomear livremente ministros de Estado (CARVALHO, 2016).
A Carta Magna também determinou quem poderia votar e ser votado. Homens de 25
anos ou mais (ou pais de família, membros do clero, militares, bacharéis e empregados
públicos maiores de 21 anos) e com renda mínima de 100 mil-réis podiam votar
(CARVALHO, 2016). Com um sistema eleitoral indireto, as eleições eram realizadas em dois
turnos:
No primeiro, os votantes escolhiam os eleitores, na proporção de um eleitor para
cada 100 domicílios. Os eleitores, que deviam ter renda de 200 mil-réis, elegiam os
deputados e senadores. Os senadores eram eleitos em lista tríplice, da qual o
imperador escolhia o candidato de sua preferência. Os senadores eram vitalícios, os
deputados tinham mandato de quatro anos, a não ser que a Câmara fosse dissolvida
antes (CARVALHO, 2016, p. 36).

O fato de o direito ao voto ser proibido a escravos e aos mais pobres fez com que a
maioria da população rural deixasse de participar do sistema político brasileiro. A
independência foi, portanto, um processo que pouco significou para o exercício de direitos
políticos no campo. Enquanto que, mesmo em regiões urbanas, poucos tinham consciência
sobre o que significava votar e participar de um sistema eleitoral, no meio rural, muitos sequer
puderam perceber a mudança.
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Há que se considerar ainda a política do coronelismo, em que grandes proprietários de
terras responsáveis por controlar o voto mantinham o que Carvalho (2016) chama de súditos,
e não de cidadãos. Pelo temor ao desprestígio, um chefe político local (patrão, empregado
público, pároco, delegado, juíz etc) mobilizava o maior número de dependentes para vencer as
eleições. Sendo assim, “o voto era um ato de obediência forçada ou, na melhor das hipóteses,
um ato de lealdade e de gratidão” (CARVALHO, 2016, p. 41). Uma vez que o que estava em
disputa era o domínio político local, e não o exercício autônomo de um direito do cidadão, o
sistema eleitoral não fornecia possibilidade do livre exercício dos direitos políticos.
Dispensável dizer que todo esse processo era marcado pelo uso da violência.
Essa necessidade de mobilização fez com que proprietários de terras agissem para
combater o que à época se considerava o direito ampliado ao voto. Considerando que a vitória
eleitoral significava manter um grande número de dependentes, isso tornava-se cada vez mais
caro para os latifundiários. Com essa contribuição, em 1881, foi estabelecida a eleição em um
único turno, a faculdade do voto, a proibição do voto para analfabetos e o crescimento da
renda mínima entre os aptos a votar para 200 mil-réis (CARVALHO, 2016).
Com a proclamação da República e a Constituição de 1889, pouca coisa mudou no que
se refere ao acesso ao voto. A exclusão de analfabetos foi mantida e apenas o limite de renda
mínima foi excluído.
Em 1926, pela primeira vez, o governo brasileiro passou a tratar de questões
relacionadas a assistência social e aos direitos trabalhistas, com a primeira reforma da
Constituição. Mesmo assim, as normas se restringiam ao trabalho desempenhado em
ambientes urbanos (CARVALHO, 2016).
Somente após o fim da República Velha é que foi criado o Departamento Nacional do
Trabalho. Instituída em 1931, a entidade passou a deliberar sobre jornada máxima de trabalho,
a regulamentação do trabalho feminino e o direito a férias. (CARVALHO, 2016).
Por sua vez, os avanços em relação à previdência social só surgiram a partir de 1933,
quando passaram a surgir os Institutos de Aposentadoria e Pensão (IAPs). Sem vínculo com
empresas, as entidades envolviam categorias profissionais amplas e ficavam a cargo do
governo.
O número de IPAs cresceu gradativamente e levou a diversas categorias profissionais
serviços como aposentadoria, auxílio doença, auxílio médico-hospitalar, entre outros. Além
disso, o surgimento de entidades sindicais fomentou a luta por direitos trabalhistas e
previdenciários entre os trabalhadores (CARVALHO, 2016). No entanto, os benefícios e a
proteção legal em vigor nesse período não incluíam o trabalhador rural.

83
Mesmo em 1946, com o estabelecimento de uma nova Constituição que ampliou o
acesso ao voto a homens e mulheres com mais de 18 anos de idade, os analfabetos
permaneciam impedidos de votar. Uma vez que, em 1950, 57% da população não sabia ler e
escrever e que o analfabetismo se concentrava primordialmente na zona rural, os principais
prejudicados no processo de participação política continuavam sendo os trabalhadores do
campo (CARVALHO, 2006).
Importante destacar ainda que, na América Latina, o desenvolvimento dos meios de
comunicação de massa foi capaz de deslocar o desenvolvimento da cidadania, que foi
sublimado pelo desenvolvimento das práticas de consumo. Isso quer dizer não só que as
comunidades passaram a ter novas formas de se informar, interagir e comunicar, mas que
passaram a ver nos veículos de rádio e TV agentes capazes de proporcionar justiça, serviços
ou mesmo atenção (CANCLINI, 2006). Assim, as mudanças tecnológicas nos meios de
comunicação de massa levam a resultados mais amplos do que afetar a recepção de maneira
instrumental. Trata-se de uma reestruturação das articulações entre o público e o privado e
do ordenamento da vida urbana das funções dos atores sociais.

Direito à terra

Importante tratar de maneira particular questões que envolvem o direito à terra nesta
pesquisa, que se insere nas discussões sobre a cidadania no campo. Por todo o mundo, essa
garantia é inserida por vezes no hall dos direitos humanos, por vezes no escopo do direito à
propriedade.
Abordar o direito à terra por usa dimensão humana envolve invariavelmente a luta e os
conflitos relacionados à reforma agrária. O ideal de que possuir terra é um direito humano
surgiu no país a partir dos anos 1970, dentro do movimento da Igreja Católica e ainda da
influência internacional do movimento dos direitos humanos – tendo, inclusive, a rede
transnacional de apoio elemento forte para o movimento de reforma agrária e direitos
humanos no Brasil. Entre os argumentos de que a terra é um direito estão sua própria relação
com as culturas locais, sua relação com o gozo de outros direitos (como alimentação,
desenvolvimento e habitação) e até mesmo na crítica ao direito à propriedade, onde o direito
individual de uns se sobrepõe ao direito coletivo de muitos (REIS, 2012).
O ideal levou à formação de movimentos ativos que não só consideram um dever do
Estado garantir a todos o direito à terra, como também promoveu a formação de grupos
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organizados que lutam por este direito, tais como o MST e a CPT (REIS, 2012). No entanto,
não há tratados reconhecidos que possam garantir o direito à terra como um direito humano –
mesmo entre os nove tratados internacionais existentes que tratam dos direitos humanos.
Os avanços esbarram especialmente na oposição realizada por aqueles defendem o
direito à terra a partir do direito à propriedade. Também considerada como uma liberdade
individual fundamental, esta garantia está relacionada a elementos como proteção (somente
quem tem uma propriedade está seguro) e também de liberdade contra o poder do Estado (já
que a propriedade delimita o espaço em que indivíduo tem direito de atuar, sem a intervenção
do Estado) (GILBERT, 2013).
As críticas a este argumento são inúmeras, no entanto a principal delas reside no fato
de o direito à propriedade proteger os direitos individuais de quem já possui terras em
contraposição aos direitos sociais coletivos. Assim,

[...] o direito à propriedade da terra poderia ser visto como um direito deveras
conservador, uma vez que protege os direitos de proprietários. Em outras palavras, o
direito à propriedade aplica-se apenas a propriedades existentes e, portanto, não trata
do direito de adquirir a propriedade da terra (GILBERT, 2013, p. 124).

Direito à informação

Dentro do ramo da ciência em que se insere esta pesquisa, é importante tratar ainda do
direito à informação garantida pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, onde se
determina que “todo ser humano tem direito à liberdade de opinião e expressão; esse direito
inclui a liberdade de, sem interferência, ter opiniões e de procurar, receber e transmitir
informações e ideias por quaisquer meios e independentemente de fronteiras” (UNICEF,
1948).
No Brasil, esse direito fundamental é garantido ainda pela Constituição Federal de
1988, que determina que “é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo
da fonte, quando necessário ao exercício profissional” (BRASIL, 1988). A determinação é
regulada pela Lei de Acesso à Informação que, instituída em 2011, busca garantir o direito de
obter:
I - orientação sobre os procedimentos para a consecução de acesso, bem como sobre
o local onde poderá ser encontrada ou obtida a informação almejada;
II - informação contida em registros ou documentos, produzidos ou acumulados por
seus órgãos ou entidades, recolhidos ou não a arquivos públicos;
III - informação produzida ou custodiada por pessoa física ou entidade privada
decorrente de qualquer vínculo com seus órgãos ou entidades, mesmo que esse
vínculo já tenha cessado;
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IV - informação primária, íntegra, autêntica e atualizada;
V - informação sobre atividades exercidas pelos órgãos e entidades, inclusive as
relativas à sua política, organização e serviços;
VI - informação pertinente à administração do patrimônio público, utilização de
recursos públicos, licitação, contratos administrativos; e
VII - informação relativa:
a) à implementação, acompanhamento e resultados dos programas, projetos e ações
dos órgãos e entidades públicas, bem como metas e indicadores propostos;
b) ao resultado de inspeções, auditorias, prestações e tomadas de contas realizadas
pelos órgãos de controle interno e externo, incluindo prestações de contas
relativas a exercícios anteriores (BRASIL, 2011).

Apesar do avanço que propõe, a LAI não interfere no que se relaciona ao dever
público de emissoras privadas de comunicação de promover informação de qualidade e
interesse público. No que tange a essa questão, as garantias do cidadão encontram-se apenas
no Código de Ética do Jornalista Brasileiro, instituído em 1987, que tem como base
fundamental o direito do cidadão à informação, que engloba o direito de informar, ser
informado, além do acesso à informação.
No que tange ao direito à informação, o Código determina ainda que:
Art. 1° – O acesso à informação pública é um direito inerente à condição de vida em
sociedade, que não pode ser impedido por nenhum tipo de interesse.
Art. 2° – A divulgação da informação, precisa e correta, é dever dos meios de
divulgação pública, independente da natureza de sua propriedade.
Art. 3° – A informação divulgada pelos meios de comunicação pública se pautará
pela real ocorrência dos fatos e terá por finalidade o interesse social e coletivo.
Art. 4° – A apresentação de informações pelas instituições públicas, privadas e
particulares, cujas atividades produzam efeito na vida em sociedade, é uma
obrigação social.
Art. 5° – A obstrução direta ou indireta à livre divulgação da informação e a
aplicação de censura ou autocensura são um delito contra a sociedade (BRASIL,
2011).

No entanto, como um código de ética é um acordo estabelecido conforme a missão e o
compromisso social da categoria profissional, e não uma determinação que possui força de lei,
seu cumprimento, e consequentemente as garantias que busca oferecer, dependem
exclusivamente do compromisso dos profissionais de jornalismo.
Vale lembrar ainda que nem a Lei nº 5.250, de 1967 (conhecida como Lei de
Imprensa), nem a Lei 2.083, de 1953 (que regula a liberdade e manifestação do pensamento e
da informação) tratam da questão do direito à informação e seu acesso pelo cidadão.
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3.2

A especificidade do rural: história e exercício da cidadania
Compreender a formação do espaço rural brasileiro passa indispensavelmente pela

observância dos processos de produção de riqueza estabelecidos desde o período colonial.
Tendo determinado a base da economia do país à época, o sistema de produção de alimentos
difundido deixou marcas que podem ser observadas ainda nos dias de hoje.
Carvalho (2016) destaca que o processo de colonização brasileiro teve conotação
cultural e comercial. Isso porque ao mesmo tempo em que se baseou a dominação de povos
indígenas por grupos com maior acesso a tecnologia, também promoveu a ocupação de terras
com o objetivo máximo de produzir mercadorias. O autor destaca que esse modelo de
produção exigia investimento alto e muita mão de obra, o que consolidou aspectos fundantes
da economia brasileira: “o latifúndio monocultor e exportador de base escravista”
(CARVALHO, 2016, p. 24).
O Brasil sofreu ainda do que se poderia chamar da construção de uma cultura da
escravidão. Ao contrário do que se poderia concluir, a dominação violenta de seres humanos
por outros seres humanos não foi realizada apenas pelos mais ricos e poderosos. Carvalho
(2016) destaca que apesar de forçados a trabalhar em grandes propriedades rurais, negros
trazidos do continente africano também foram explorados por viúvas, sacerdotes, pelo Estado,
por funcionários públicos e mesmo por escravos libertos: “a escravidão penetrava em todas as
classes, em todos os lugares, em todos os desvãos da sociedade: a sociedade colonial era
escravista de alto a baixo” (CARVALHO, 2016, p. 26).
Como consequência da dominação, propriedades rurais funcionavam com base nas
regras e leis de cada proprietário de terras, que, por sua vez, assumia as vezes de Estado para
comandar o espaço rural de acordo com seus próprios interesses. Isso fez com que escravos e
os mais pobres do campo se submetessem à vontade ou à proteção dos senhores de terras
(CARVALHO, 2016).
Além disso, o poder de justiça e a arrecadação de impostos eram também delegados
aos senhores de terras, enquanto que ficava a serviço da Igreja o cumprimento de funções
como o registro de casamento, nascimento e óbito, atribuições que também seriam de
exercício do poder público (CARVALHO, 2016).

A consequência de tudo isso era que não existia de verdade um poder que pudesse
ser chamado de público, isto é, que pudesse ser a garantia de igualdade de todos
perante a lei, que pudesse ser a garantia da igualdade de todos perante a lei, que
pudesse ser a garantia dos direitos civis (CARVALHO, 2016, p. 28).
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O fim do período colonial não representou significativos avanços para o
desenvolvimento de uma cidadania efetiva no Brasil. A independência, proclamada de
maneira relativamente pacífica, foi marcada por negociações entre a elite do país, a coroa
portuguesa e a Inglaterra, o que significa que a presença popular no processo foi praticamente
irrisória, se limitando a algumas manifestações em cidades litorâneas (CARVALHO, 2016).
A convicção de que a figura de um rei seria capaz de manter a ordem e o medo de
revoltas populares nascidas entre os escravos fizeram com que as elites preservassem o
sistema monárquico no Brasil mesmo após a independência. A manutenção de tal ordem
social fez com que pouca coisa mudasse no país, especialmente no interior, após a
independência (CARVALHO, 2016).
Também mantida e sequer discutida durante a independência, a escravidão continuava
a fornecer entraves para a conquista de direitos civis, embora o país tenha avançado em
relação a conquista de direitos políticos.
3.3

Cidadania e território
Embora os elementos políticos e econômicos tenham exercido profunda influência no

desenvolvimento da cidadania no Brasil, é fundamental considerar ainda o papel da questão
territorial na formação cívica brasileira. No entanto, não se fala aqui em uma divisão entre
espaço urbano e rural, mas sim de uma concepção de que é no espaço territorial que se
desenvolve o senso de justiça social – e que no Brasil, tal senso é segregacionista porque
assim é o espaço em que se desenvolveu. Considera-se assim que o território “não tem apenas
um papel passivo, mas constitui um dado ativo, devendo ser considerado como um fator e não
exclusivamente como um reflexo da sociedade” (SANTOS, 2014, p. 18).
Nesta discussão, evidentemente, não se pode desconsiderar ainda a cultura como
elemento interligado ao território e à cidadania. Considera aqui não só como uma herança,
mas como um processo que é transmitido e ressignificado por meio das relações humanas, a
cultura é parte do território e nele vive, uma vez que reúne símbolos e linguagens com os
quais mantemos comunhão e nos faz sentir que pertencemos a um grupo. É por este motivo
que as migrações e desterritorializações refletem tão fortemente na identidade dos indivíduos:
elas roubam parte de sua cultura e de seu ser (SANTOS, 2014).
O território se relaciona ainda com as questões de afetividade na medida em que o
lugar só pode ser experenciado coletivamente. Isso faz com que os indivíduos não se
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conectem a espaços físicos, mas sim a um “território afetivo-existencial”, que “enquanto
lugar, é um ponto de referência, uma âncora para o grupo” (BARCELLOS, 1995, p. 47).
Importante destacar ainda que o espaço não é considerado aqui como uma estrutura
acachapante de aceitação, mas sim uma estrutura social de um tipo particular. Embora
intrinsecamente relacionado à formação física e geográfica, o espaço do território é mais do
que isso: é uma dimensão da sociedade em que se organizam as classes sociais (SANTOS,
2014).
Necessário dizer ainda dos reflexos do desenvolvimento das tecnologias de
informação e comunicação no exercício da cidadania no mundo globalizado. As ferramentas
são responsáveis por superar as fronteiras espaço-temporais promovendo a unidade necessária
para o ideal de que todos são iguais e fazem parte de uma mesma sociedade. Isso não só por
seu potencial de fornecer ferramentas de transparência e accountability, como também de
oferecer os instrumentos para que se possa promover a integração (QUIROGA, 2011).
Tal oportunidade nos leva à reflexão da função dialética da cidadania, que busca ao
mesmo tempo a aproximação dos semelhantes e a separação em relação aos diferentes. Isso
porque a pessoa não é só cidadã: é membro de uma família, uma comunidade, de associações,
enfim, de várias organizações que a leva a formar vínculos sociais. Isso significa que sua
identidade é forjada dentro dos grupos em que está inserida e isso faz com que os problemas
das famílias da cidade preocupem também as famílias do campo (CORTINA, 2005).
Assim, caminha-se para a possibilidade do desenvolvimento de uma cidadania
cosmopolita, que
[...] pode converter o conjunto de seres humanos em uma comunidade Mas não tanto
no sentido de que vão estabelecer relações pessoais uns com os outros, algo – por
outro lado – cada vez mais possível tecnicamente, mas porque o que cria
comunidade é sobretudo, ter uma causa comum (CORTINA, 2005, p. 200).

Neste sentido, este estudo buscou situar o exercício da cidadania no território, por
considerar que trata-se de elemento importante para a compreensão da cultura e da vida
cotidiana. Mas, é fundamentar destacar que não se propõe aqui que o exercício da cidadania
seja determinado pelas condições geográfica-espaciais, mas sim que se relacione e se
manifeste de acordo com o modo como a vida no campo se organiza socialmente.
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4

METODOLOGIA
Sempre será uma questão de qualificar o que
você está dizendo. De certa forma, não acredito
que haja métodos que sejam necessariamente
mais rigorosos que outros. [...] O importante
sempre será enfatizar que você, de alguma
forma, qualifique o que você está fazendo,
reconhecendo suas limitações, assim como sua
produtividade (HIGHMORE, 2018, p.118)

Postas as discussões acerca da cidadania e do contexto rural brasileiro, seguimos para
as discussões metodológicas que envolvem um estudo de recepção. Ferramentas e escolhas da
pesquisa foram determinadas pelas condições de coleta de dados relacionados ao modo de
vida da família rural.
Inserido no bojo das ciências sociais aplicadas, cujos dados científicos nunca serão
exatos, este estudo foi desenvolvido a partir do pressuposto de que a metodologia adotada
seria o elemento capaz de garantir a confiabilidade dos dados e a verificabilidade das análises.
Por isso, muito foi dedicado ao estudo de abordagens e técnicas científicas que pudessem
nortear e sustentar a pesquisa. Somado a isso, estão propostas a seguir instrumentos
norteadores e categorias de análise desenvolvidos com o objetivo de fazer com que os dados
do universo observado fossem convertidos em conhecimento científico.

4.1

A pesquisa qualitativa
Por abordar objetos a partir de sua natureza social, considera-se aqui que um estudo de

comunicação é indissociável de conceitos, técnicas e métodos originários de outras áreas das
ciências sociais. Em termos de metodologia, considerou-se fundamental buscar na
antropologia elementos que auxiliassem na compreensão do modo de vida rural e sua relação
com a mídia de maneira não instrumental.
Embora muito já se questione sobre o futuro da antropologia, justamente por conta de
sua dispersão em diversas outras áreas da ciência, ela é aqui considerada por sua virtude de
lançar luz sobre o que a maioria das pessoas desconsidera (WOLF, 2003). Apesar da origem
etnocêntrica da busca pelo conhecimento do outro como um selvagem ou bárbaro, hoje podese considerar que a antropologia avançou e tem como mais importante legado o
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desenvolvimento de uma forma sistemática de pesquisar o ser humano, resultando em estudos
de grande importância para a história da humanidade.
Na modernidade, depois de perder a ênfase no estudo do outro como um ser peculiar e
inferior, a antropologia evoluiu de uma abordagem puramente descritiva para abordagens
mais complexas, possibilitadas pelo trabalho de campo. “A pesquisa antropológica moderna
começa com a imersão na experiência e no conhecimento local, embora não deva parar aí.
Essa imersão é um primeiro e importante passo para confrontar o trabalho intelectual de
construção de teoria com o mundo” (WOLF, 2003, p. 346-347).
Constituído de atividades participativas, contestadoras e por anotações exaustivas, o
trabalho de campo se concentra em analisar a configuração das relações sociais e políticas de
determinado grupo, fornecendo assim “o andaime da vida cotidiana” (WOLF, 2003, p. 354).
Em busca de uma metodologia que fosse capaz de dar conta de uma análise da
realidade do meio rural em toda a sua complexidade, o estudo estrutura-se em torno de uma
abordagem qualitativa. Apesar de suas múltiplas perspectivas, pode-se considerar que estudos
qualificativos têm em comum o fato de “abordar o mundo ‘lá fora’ (e não em contextos
especializados de pesquisa, como os laboratórios), e entender, descrever e, às vezes, explicar
os fenômenos sociais ‘de dentro’ de diversas maneiras” (FLICK, 2009), seja pela análise da
experiência de indivíduos ou grupos, pelo exame de interações ou comunicações em curso, ou
ainda pela investigação de documentos que remetam a experiências ou interações.
Além disso, Flick (2009) define como sendo comum às pesquisas qualitativas o
interesse por experiências, interações e documentos em seu contexto natural; a não utilização
de conceitos definidos e de hipóteses pré-concebidas; a imersão do pesquisador no estudo
como importante elemento da pesquisa; a profunda abordagem do contexto para compreender
o fenômeno em estudo; e a transformação de situações sociais complexas em texto.
Mesmo com o desenvolvimento dos estudos de mediação, Maria Immacolata Vassalo
de Lopes (1993) considera que permanecia entres os estudos de recepção uma problemática
do desenvolvimento de um escopo metodológico apropriado:

Os planos metodológicos, tanto de observação e de coleta, como de análise dos
dados são em geral débeis, acanhados, devido aos problemas já apontados, e que
podem ser resumidos na falta de uma estratégia multi-métodos. Em consequência, a
análise dos dados acaba resultando exterior ao modelo teórico e por vezes até
forçada a corresponder a ele (LOPES, 1993, p. 83-84).
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Para proceder à análise comparativa entre os discursos das audiências e das mídias,
considerada elementar para os estudos de recepção, Maria Immacolata Vassalo de Lopes
aponta um caminho metodológico. A autora defende a prática multimétodos utilizando
técnicas de abordagem qualitativa e quantitativa “que combine os planos sociológico,
sociopsicológico e psicológico da audiência” (LOPES, 1993, p. 82).
Para o desenvolvimento do estudo multidisciplinar na abordagem multimétodos, a
autora sugere: (1) usar mais de uma técnica combinada; (2) avaliar o fenômeno estudado em
tempos diferentes (abordagem longitudinal) e a partir de uma abordagem intercultural
comparativa; e (3) a elaboração de categorias de análise de conteúdos que com base em
teorias da estrutura social e da subjetividade (LOPES, 1993).
Portanto, o que se propõe como uma teoria compreensiva da pesquisa de audiência
compreende no mínimo três componentes:
1) uma teoria da estrutura social (em que meios e audiências estão embutidos);
2) uma teoria do discurso (que dê conta da natureza das representações feitas pelos
meios);
3) uma teoria das disposições socioculturais e sociopsicológicas (com as quais os
indivíduos abordam e interagem com o conteúdo dos meios) (LOPES, 1993, p. 8283).

Em meio ao desenvolvimento de estudo de recepção de telenovelas, Lopes, Borelli,
Rezende, Schaefer, Bonin e Maldonado (1999) justificam que “a exigência do uso de várias
técnicas não é um problema de número, mas responde aos vários pontos de vista teóricos que
expressam e que definem qualidades diferenciadas nos dados que são coletados” (LOPES;
BORELLI; REZENDE; SCHAEFER; BONIN E MALDONADO, 1999, p. 166). De maneira
mais simplificada, White (1998) considera que as pesquisas de recepção devem ter como
norte metodológico a aplicação da etnografia, que exige uma ressignificação da mídia a partir
do pesquisador. O autor destaca que “estes estudos estão mais voltados para a interpretação
que as audiências fazem do significado dos produtos culturais” (1998, p. 58).
Para Lopes (1993), o uso da etnografia tem sido um avanço de fundamental relevância
para mostrar que os receptores devem ser abordados como sujeitos críticos e ativos que
produzem os próprios significados a partir da produção da mídia.
Em 2015, Schmitz, Piedras, Wottrich, Silva, Pieniz, Jacks e John desenvolveram um
levantamento sobre os estudos stricto sensu de recepção realizado no Brasil entre os anos
1990 e 2009. A proposta era identificar de que maneira os estudos têm contribuído para o
avanço teóricos dos estudos brasileiros e para identificar entraves para a pesquisa.

92
Sobre os avanços da década, tem-se a sólida contextualização dos objetos de pesquisa,
aprofundamento da discussão sobre as identidades, abordagem multimetodológica e
exploração de cenários empíricos pouco ou nada conhecidos (SCHMITZ; PIEDRAS;
WOTTRICH; SILVA; PIENIZ; JACKS; JOHN, 2015, p. 124).
Apesar do desenvolvimento de estudos que trabalham autores e conceitos de forma
articulada, as autoras indicam que a maioria dos trabalhos ainda aponta soluções e críticas
muito similares às produzidas na década de 1990. Assim, é preciso evitar generalizações “ao
mesmo tempo em que devem dar espaço para o enfrentamento da complexidade do campo em
reconfiguração a partir de métodos e teorias densas e comprometidas com o atual cenário”
(SCHMITZ; PIEDRAS; WOTTRICH; SILVA; PIENIZ; JACKS; JOHN, 2015, p. 126).
Ainda que surjam críticas às bases metodológicas dos Estudos Culturais e de recepção,
Costa e Rodrigues (2014) defendem que a pesquisa desenvolvida dentro desses campos é
capaz de lançar luz sobre questões de produção, recepção e relações sociais. Para os autores,
os estudos de recepção contribuirão de maneira profícua para o desenvolvimento de reflexões
dentro do campo comunicacional e que as contribuições tidas dos Cultural Studies fortalecem
o entendimento e a necessidade de estudar como se constituem os lugares de circulação de
narrativas dentro dos processos de subjetivação (COSTA; RODRIGUES, 2014, p. 144).
Lopes (1993) explica ainda que na década de 1990 alguns outros estudos também
tinham como interesse verificar a relação entre as mídias e as audiências, tais como as
correntes de pesquisa dos usos e gratificações, estudos da crítica literária, estudos culturais e
estudos dos efeitos. De acordo com a autora, todas as propostas se diferenciam entre si pelas
escolhas metodológicas, os pressupostos teóricos e a concepção de recepção que originaram
de seus campos teóricos (LOPES, 1993).
A escolha da abordagem do tipo etnográfica como estratégia metodológica para
desenvolvimento do presente estudo se justifica pela vivência de campo proporcionada por
um estudo, que torna possível compreender de maneira mais integrada a maneira como se dá a
recepção de materiais noticiosos no meio rural, a partir de um olhar menos funcionalista.
No entanto, considera-se que realizar etnografia dentro de um estudo de recepção
demanda a superação de três desafios: 1) diferenciar aquilo que as pessoas dizem do que elas
fazem realmente; 2) descrever com clareza a relação entre o texto e o leitor; 3) e compreender
os efeitos da recepção, ou seja, porque os significados produzidos a partir da mídia importam
para o cotidiano (LOPES, 2014a).
Diante do exposto, espera-se que a metodologia selecionada para compor o estudo de
recepção seja capaz de realizar uma “reconstrução empírica” do cotidiano da agricultura
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familiar (LOPES, 2014b, p. 23). Para tanto foram utilizadas como ferramenta de pesquisa a
observação etnográfica, que permitiram a observação das práticas de sociabilidade e recepção,
e as entrevistas, que darão conta da dimensão subjetiva da recepção (LOPES, 2014b).

4.2

Método do tipo etnográfico
Considerada como uma das mais importantes metodologias da pesquisa qualitativa, a

etnografia pode ser conceituada como a ciência que se dedica ao estudo da humanidade e que,
como tal, “se preocupa em conhecer cientificamente o ser humano em sua totalidade”
(MARCONI; PRESOTTO, 1986, p. 21), considerando seus aspectos sociais, econômicos e
naturais.
Associada ao desenvolvimento de conhecimento sobre a cultura com base nas
estruturas de significados (GEERTZ, 1989), a etnografia é tida como um ramo da
antropologia que tem como objetivo compreender a cultura material e imaterial de um grupo
por meio da observação, da descrição, da análise e da reconstituição das culturas (MARCONI;
PRESOTTO, 1986).
Embora possa ser desenvolvida de maneira diversa entre diferentes pesquisadores, em
diferentes ramos de estudo, considera-se que a pesquisa etnográfica deve contemplar, pelo
menos, dois aspectos em comum. Em primeiro lugar, Angrosino (2009) considera que a busca
pelos dados comportamentais deve ser realizadas por meio de observações cuidadosas e
entrevistas detalhadas. Em segundo, o processo de pesquisa de campo deve ser realizado com
muita atenção, considerando-se os modos como se acessa ao campo e as relações ativas
estabelecidas entre pesquisador e grupo pesquisado.
Nesse sentido, “os etnógrafos se ocupam basicamente das vidas cotidianas rotineiras
das pessoas que eles estudam” (ANGROSINO, 2009, p. 31), assumindo o papel de
observador objetivo dos grupos sociais que estudam, inserindo-se in loco no campo a ser
analisado.
Embora considere-se que seja possível empregar técnicas da etnografia sem realizar
observação, o presente estudo adota essa abordagem pois considera que a vivência
proporcionada pela presença no campo de estudo é fundamental para o desenvolvimento de
uma pesquisa sem artificialismos. Uma vez que, na observação participante, “os membros da
comunidade estudada concordam com a presença do pesquisador entre eles, como um vizinho
e um amigo que também é, casualmente, um pesquisador” (ANGROSINO, 2009, p. 33),
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buscou-se não apenas que eu fosse recebida como uma cientista, mas especialmente que eu
fosse aceita como parte de daquela comunidade.
Considerada não como um método de pesquisa em si mesma, mas sim como um
contexto comportamental a partir do qual é possível empregar técnicas de pesquisa
etnográfica, a observação participante exige que o pesquisador se deixe levar pelas condições
da realidade estudada. Isso porque a condição de observador traz algumas limitações, tais
como a ausência de controle sobre os elementos da pesquisa e os diferentes níveis de
aceitação ao estudo (ANGROSINO, 2009).
No que se refere às técnicas de pesquisa etnográfica, Angrosino (2009) considera que
fontes de observação, de arquivos e entrevistas sejam as técnicas mais importantes de coleta
de dados.
Nesse contexto, Angrosino (2009) considera que a pesquisa etnográfica foi
historicamente constituída em duas perspectivas. A primeira delas é a abordagem da teoria
crítica, que busca superar a abordagem descritiva e homogênea dos estudos funcionalistas a
partir da relativização das perspectivas. Os etnógrafos críticos defendem que a pesquisa
etnográfica precisa ser desenvolvida de maneira dialógica (onde se estabelecem conversações
recíprocas, e não entrevistas) , dialética (baseada na confluência de opiniões, e não na
homogeneização imposta por um pesquisador) e colaborativa (por contar com as pessoas do
grupo estudado como agentes ativos no levantamento de dados, sendo, inclusive, capacitados
para coletá-los.).
A segunda, por sua vez, se desenvolve no coração dos Estudos Culturais. Tida como
uma área de pesquisa que estuda como estruturas passadas de geração em a geração molda a
vida das pessoas, considera-se que

Os especialistas em Estudos Culturais estão preocupados antes de tudo com textos
culturais, instituições como os meios de comunicação, e manifestações da cultura
popular que representam convergências entre história, ideologia e experiências
subjetivas. O objetivo da etnografia em relação aos estudos culturais é discernir
como “o público” se relaciona a tais textos, e determinar como os significados
hegemônicos são produzidos, distribuídos e consumidos (ANGROSINO, 2009, p.
28).

Uma importante característica dos estudos etnográficos da abordagem culturalista é a
posição ocupada pelo pesquisador. Enquanto que etnógrafos tradicionais poderiam, de certo
modo, serem considerados como sujeitos nulos, pesquisadores dos estudos culturais são
autorreflexivos. Isso significa que tais pesquisadores veem a si mesmos e o modo como veem
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a sociedade como parte legítima e determinante para o desenvolvimento do estudo
(ANGROSINO, 2009).
Angrosino (2009) destaca que o método etnográfico possui algumas características que
o diferencia de outros modos de fazer pesquisa em Ciências Sociais. São elas:
a) tem como base na pesquisa de campo
b) é personalizado: o contato pessoal entre pesquisadores e pesquisados;
c) é multifatorial: o uso de duas ou mais técnicas de coleta de dados
d) requer compromisso de longo prazo: a vivência entre pesquisador e pesquisado
deve ser maior do que a de uma simples entrevista.
e) é indutivo: os detalhes acumulados constroem modelos gerais ou teorias
f)

é dialógico: os resultados podem ser discutidos e trabalhados com os
entrevistados;

g) é holístico: busca um retrato amplo e completo do grupo em estudo.
Assim, conforme elucidado na Figura 4, a proposta do estudo se enquadra nos estudos
do tipo etnográfico, tendo em vista seus objetivos e elementos.

Figura 4 – Elementos do Estudo e sua relação com características definidoras da pesquisa do tipo
etnográfico
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Fonte: elaborado pela autora (2018)

Vale mencionar que alguns estudos já utilizam o termo Etnografia da Mídia para se
referir a estudos com raízes nessa vertente da antropologia que tem como escopo de análise
produtos da área da ciência da comunicação. Caracterizado como um método-pensamento, o
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termo tem sido utilizado para referenciar especialmente estudos que tem como objetivo
“compreender como a pesquisa etnográfica pode servir de instrumento profícuo para o
entendimento das relações cotidianas tecidas entre a telenovela brasileira e a produção de
sentidos por parte dos telespectadores” (ANDRADE, 2010, p. 194). Entre tais estudos,
destacam-se a Leitura Social da Novela das Oito, de Ondina Fachel Leal (1986) e O fascínio
de Scherazade: Os usos sociais da telenovela, de Roberta Manuela Barros de Andrade (2003).

4.2.1 Técnicas de coleta de dados
A coleta de dados numa pesquisa qualitativa que busca a compreensão de um modo de
vida e sua relação com a mídia pode ser considerada como o maior desafio do estudo que aqui
se apresenta. A complexidade do funcionamento de uma comunidade rural que se organiza, se
manifesta e se relaciona de modos tão distintos de nós, que vivemos em centros urbanos,
inclui a pesquisa num universo de informações que só podem fazer sentido à luz de correntes
teóricas já desenvolvidas. Assim, relacionar os dados levantados com conceitos e estudos que
envolvem elementos como ruralidade, sociologia do cotidiano, cidadania, cultura, mídia e a
própria configuração da sociedade em rede (CASTELLS, 1999) são fundamentais para uma
análise reflexiva sobre a recepção de mídia no meio rural e sua consequente produção de
sentido.
A observação é a principal técnica de coleta de dados utilizada neste estudo. Definida
como “o ato de perceber as atividades e os inter-relacionamentos das pessoas no cenário de
campo através dos cinco sentidos do pesquisador” (ANGROSINO, 2009, p. 56). Por meio da
observação, foi possível registrar aspectos cotidianos do agricultor familiar a partir da
perspectiva externa, estabelecendo conexões entre a realidade vista e a realidade comentada
pelos personagens do estudo.
A observação do cotidiano não pode ser considerada algo trivial na perspectiva da
pesquisa acadêmica. Isso porque não se trata apenas de olhar, registrar e analisar, mas sim de
uma atividade de atenção, que “supõe dois ‘agires’. Quem se auto-observa e simultaneamente
observa os outros e os eventos em que está envolvido, pões sua atenção sobre como e onde
isto ocorre, portanto no território” (MESQUITA, 1995, p. 19).
Durante a observação, foram realizadas conversas informais (vez ou outra gravadas a
fins de registro), fotos e anotações em diário de campo8, considerado neste estudo como um
8

Todos os diários de campo da pesquisa exploratória e da fase oficial de coleta de dados estão transcritos na
íntegra nos Apêndices deste trabalho.
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instrumento de pesquisa em que “se anotam todas as observações de fatos concretos,
fenômenos sociais, acontecimentos, relações verificadas, experiências pessoais do
investigador, suas reflexões e comentários” (GERHARDT; SILVEIRA; 2009, p. 76). Os
registros auxiliaram na redação final do texto fornecendo material fundamental para a
caracterização da atmosfera do estudo.
A entrevista do tipo qualitativo também compõe o ferramental para coleta de dados do
presente estudo. Conforme Poupart (2012), a entrevista permite a exploração das condutas
sociais da perspectiva dos atores pesquisados (vantagem epistemológica), abre a possibilidade
de conhecer internamente dilemas e questões sociais (vantagem ética e política) e permite
elucidar a realidade social a partir da experiência de seus atores (vantagem metodológica).

A entrevista seria, assim, indispensável, não somente como método para apreender a
experiência dos outros, mas, igualmente, como instrumento que permite elucidar
suas condutas, na medida em que estas só podem ser interpretadas, considerando-se
a própria perspectiva dos atores, ou seja, o sentido que eles mesmos conferem às
suas ações (POUPART, 2012, p. 216-217).

No entanto, não se considerou aqui que a entrevista seja responsável por oferecer um
reflexo da realidade, mas sim que auxiliou no processo de coprodução de uma realidade, que é
construída pelo ator social no momento de seu relato, e novamente reconstruída por esta
pesquisadora na construção deste texto.
Vale destacar que, embora a pesquisa tenha buscado um retrato representativo do
modo de vida das famílias do campo do ponto de vista desta pesquisadora, como pressupõe
um estudo etnográfico, a entrevista permitiu que os atores sociais registrassem seus conflitos e
particularidades, em comparação ao universo urbano ou mesmo de outros agricultores.

5.3 A pesquisa de campo
É no cotidiano, no caso em que a
heterogeneidade da vida moderna nos envolve,
que as coisas se organizam em torno de afetos,
trabalho e lazer. Então como não dar atenção ao
cotidiano? (MESQUITA, 1995, p. 20)

Este texto assume, de agora em diante, a narrativa em primeira pessoa com o objetivo
de que eu possa transferir para a escrita, com maior clareza, as estratégias pessoais que utilizei
para promover a aproximação com as famílias do estudo e realizar a pesquisa de campo.
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Apesar do grande espectro em que se pode caracterizar a agricultura familiar
brasileira, da complexidade teórica e dos conceitos que perpassam por diversas áreas do
conhecimento necessários a este trabalho, considero que o trabalho de campo é o grande
desafio deste estudo. Antes mesmo da primeira visita exploratório, minha preocupação
sempre foi muito grande em relação ao que significava entrar na casa das pessoas (que, até
então, me eram estranhas) e compartilhar o cotidiano delas.
Sabendo que muitas viviam com muito pouco, minhas principais preocupações foram
as despesas que eu iria gerar (uma vez que me alimentaria com eles), o transtorno que minha
presença causaria (por mais que eu os dissesse que não era necessário alterar em nada sua
rotina enquanto eu estivesse em suas casas) e, especialmente, a realização de um estudo
respeitoso e digno da confiança que as famílias depositavam em mim ao me receber.
Essas três preocupações nortearam desde a seleção das famílias para realizar o estudo
até cada pergunta feita e cada palavra escrita neste manuscrito. É evidente que os critérios e
normas científicas necessárias para o cumprimento de um estudo acadêmico criterioso foram
cumpridos e respeitados. Mas, para mim, garantir o direito das famílias de falar ou se calar e
de expor ou ocultar esteve acima da necessidade de extrair e registrar dados. Acredito que isso
seja fundamental numa pesquisa de ciências sociais, especialmente para um estudo como este,
que se presta a falar sobre cidadania e igualdade de direitos entre todos. Afinal, penso que o
papel fundamental da ciência da comunicação não deve ser o de caracterizar, analisar e dizer
as regras de um universo que não seja o seu, mas sim utilizar de suas ferramentas e de seu
conhecimento específico para contribuir, em alguma medida, para a promoção de um olhar
menos estereotipado, preconceituoso, arcaico e até romantizado com que se enxerga grupos
sociais marginalizados – que neste estudo estão representados pela agricultura familiar
brasileira.
Ciente de que tudo que eu faria em campo estaria relacionado à postura que optei por
assumir, seguindo os princípios citados, e até mesmo à aspectos de minha personalidade eu
soube que nem sempre a pesquisa seria realizada da maneira como planejei. Isso significa que
visitas agendadas precisaram ser remarcadas, entrevistas e observações precisaram ser
interrompidas, entre outras tantas atividades da pesquisa que foram sobrepostas pelas
necessidades cotidianas dos personagens deste estudo.
4.2.2 Instrumentos norteadores
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Assim, embora os estudos do tipo etnográfico não tenham instrumentos de coleta de
dados rígidos estabelecidos, foi necessário elaborar um roteiro de observação e outros de
entrevistas que norteasse o estudo de campo. As ferramentas foram elaboradas tendo em vista
a problematização deste estudo, a fim de evitar que dados se perdessem ou que alguns
elementos fossem observados em uma família e passassem despercebidos em outra.
Na fase exploratória da pesquisa, fui guiada por algumas questões norteadoras que me
ajudaram a compreender melhor o universo estudado. Mesmo que não tenha aplicado as
perguntas em formato de entrevista, fui a campo com uma lista (Quadro 6) de questões que eu
não poderia responder apenas com a observação, mas que precisaria perguntar ao agricultor
familiar nos momentos mais oportunos.

Quadro 6 – Roteiro de questões norteadoras da pesquisa exploratória
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
0

Questões norteadoras
Como é sua história de relação com campo?
Como é a rotina da família?
O que cada um dos membros da família faz?
Como se dá a comercialização dos alimentos produzidos na propriedade?
Quais são os produtos de mídia acessados (programas de TV, de rádio, sites da internet,
publicações impressas etc)? O acesso é compartilhado?
Quem acessa o que? Quais os produtos preferidos e por quê?
Como avalia, de maneira geral, os produtos de mídia?
Como avalia os produtos jornalísticos relacionados ao meio rural (Globo Rural, Jornal do
Campo etc)?
Acredita que os produtos, em alguma medida, interferem na maneira como trabalham e
vivem no campo?
Como avalia as rádios e outros veículos de mídia locais? Acreditam que sejam mais
próximos de sua realidade?
Fonte: elaborado pela autora, 2018

Importante esclarecer que, durante a pesquisa, nunca se considerou analisar um
produto de mídia específico, como novelas, telejornais ou produtos de mídia local – o que
pode ser observado nas questões norteadoras da pesquisa exploratória. Tenho a convicção de
que ir a campo com a ideia fixa de um produto a ser analisado (mesmo que esse produto seja
consolidado, como o Jornal Nacional, o Globo Rural ou a novela das 9) poderia direcionar a
minha pesquisa – sem mencionar ainda que muito já se foi escrito e estudado sobre tais
produtos. Minha pesquisa buscou compreender a recepção de mídia a partir de sua relação
com o cotidiano do agricultor familiar e sobre o modo como se relaciona com o exercício da
cidadania. Por isso, achei necessário e cientificamente mais interessante e oportuno não
chegar a campo com essa mídia definida.
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As entrevistas realizadas na fase oficial de coleta de dados também foram ferramentas
fundamentais para compreender o universo rural a partir da perspectiva de quem vive nele.
Embora não se tenha aplicado um questionário rígido, algumas perguntas (Quadro 7) também
nortearam as entrevistas realizadas durante a pesquisa do campo. As entrevistas foram
realizadas após algum tempo de observação, quando algumas barreiras de estranhamento já
haviam sido superadas e já havia sido possível compreender um pouco sobre o modo como as
famílias recebiam os conteúdos midiáticos.

Quadro 7 – Roteiro de questões norteadoras das entrevistas
Questões norteadoras
O que você acessa no celular? Quais os tipos de conteúdo?
Como avalia o trabalho dos profissionais da mídia (jornalistas, locutores etc)?
O que mais te interessa no noticiário da rádio?
Como avalia a qualidade dos jornais que assiste?
Que avaliação faz das novelas que assiste (quando assiste)?
Consegue aprender alguma coisa na TV ou no rádio que é possível aplicar no trabalho
diário?
7 Como avalia a repercussão de assuntos políticos na mídia?
8 Há algum assunto que gostaria que a mídia abordasse mais? Qual?
9 Como avalia o jornal impresso local?
10 Gostaria de comentar algo sobre a mídia que não abordamos?
Fonte: elaborado pela autora, 2018
1
2
3
4
5
6

Vale ressaltar que nenhuma das questões foi apresentada aos personagens do estudo da
maneira como estão transcritas aqui. A linguagem e a contextualização de cada uma delas
foram adaptadas para que a entrevista fosse realizada da maneira mais dialógica e natural
possível. Apesar da ausência de rigidez nas perguntas, as entrevistas foram gravadas após o
devido anúncio às famílias de que esse artifício seria um recurso de registro e que os áudios
não seriam exibidos ou publicados em lugar algum.
Somado às questões norteadoras, o roteiro de observação etnográfica foi elaborado a
partir de três aspectos norteadores para a pesquisa: a propriedade rural, a mídia e a família.
Conforme ilustrado na Figura 5, cada um desses eixos possuía perguntas norteadoras cujas
respostas busquei em todos os contatos e visitas que fiz às famílias. Portanto, destaco que
coleta de dados da observação não se deu de maneira imediata e totalizante, mas sim foi
construída ao longo das visitas de campo.
Figura 5 – Roteiro de observação etnográfica
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Fonte: elaborada pela autora (2018)

4.2.3 Estratégias de aproximação
Apresentados os instrumentos norteadores, passo a tratar das estratégias de
aproximação que utilizei para participar do cotidiano das famílias. Além das ferramentas
científicas que me auxiliaram no trabalho de campo, foi necessário lançar mão de habilidades
de relacionamento, de desenvolvimento de empatia e de posicionamento de espaço e de fala
para que o estudo fosse de fato produtivo. Isso porque sendo eu uma desconhecida entrando
na casa de pessoas que também eram desconhecidas a mim – mesmo que eu tivesse a
referência dos colegas da Emater que me apresentaram a todas as famílias – gerava uma série
de condicionantes do estudo que roteiro ou teoria de pesquisa nenhuma pode prever.
Considerando ainda que cada família tem também suas próprias habilidades de
relacionamento, de empatia e de posicionamento, é evidente que fui recebida de maneira
diferente por casa uma delas – o que, por sua vez, me levou a aplicar a pesquisa e me
comportar de maneira diferente em cada propriedade
Na minha primeira visita de campo, realizada à casa de Moisés e Divina Silva, fui
recebida de imediato como uma companhia agradável. Desde a pesquisa exploratória,
quando falei com o casal sobre os objetivos do estudo e manifestei interesse em passar um
tempo com eles, a família foi muito receptiva. Preocupados com o que eu gostava de comer,
como eu iria chegar e retornar à Chácara São Sebastião do Xixá e inclusive se eu iria me
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hospedar com eles, Divina e Moisés foram sempre muito receptivos e manifestaram sempre
alegria em me receber, sem apresentar qualquer empecilho para minhas visitas. Fui recebida
como alguém “de casa”, que não interrompe as tarefas cotidianas da família, a quem se dá o
direito de ficar totalmente à vontade.
Com as portas abertas, não tive dificuldade de iniciar qualquer tipo de conversa,
transitar por qualquer cômodo da casa ou realizar qualquer pergunta à família Silva. Com
confiança e simplicidade, os avós e netos me responderam sobre tudo o que perguntei,
fazendo por vezes perguntas sobre a minha vida, meus hábitos e meu cotidiano também –
como é de costume fazer quando se tem uma companhia agradável.
O modo com que me receberam exigiu que eu tomasse cuidados para além dos que já
foram necessários para o trabalho de pesquisadora – embora uns não incidam
prejudicialmente sobre os outros. Passei a ser considerada como uma amiga da família, que
apesar de finalizar a coleta de dados para o estudo, continua sendo alguém com quem mantém
contato e que aguardam visitas.
Na propriedade de Simão e Vânia Alves, fui recebida com um pouco mais de reservas,
que se pode comparar à recepção de uma visita formal. Isso quer dizer que, embora tenha
sido bem recebida, a família não mostrou muita naturalidade com a minha presença,
especialmente Vânia. Pouco acostumados a ter quem se interesse pela vida que levam, eles
fazem perguntas sobre a minha pesquisa e me recebem querendo saber como podem me
ajudar (a que perguntas precisam responder ou se preciso de dados documentais, por
exemplo). Quando explico que estou ali apenas para conhecer o cotidiano deles e que não é
necessário modificar a rotina por minha causa, a família segue as suas atividades, embora se
preocupe com o lugar em que vou ficar enquanto trabalhem.
Acompanho um pouco do trabalho de Simão na lavoura, mas opto por acompanhar
Vânia em suas atividades para tentar quebrar as barreiras de estranhamento e desconfiança
postas entre nós. O fato de haver outra mulher em sua casa, falando com seu marido,
provavelmente a faz sentir um tanto desconfortável e, por isso, conquistar sua confiança antes
de iniciar a tratar de assuntos da pesquisa foram o mais importante a se fazer no início de
minha visita.
Assim, me instalei no rancho onde Vânia e a filha Franciele trabalhavam embalando
os mamões. Busco conversar informalmente sobre assuntos variados e recebo somente
respostas lacônicas em troca. Elas me perguntam detalhes da pesquisa, que tento oferecer com
a linguagem mais adequada que sou capaz.
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Entre os assuntos sobre os quais pergunto está a presença do rádio, instalado no
alpendre da casa, mas cuja a altura do volume permite que ouçamos a programação de onde
estamos. Percebo que elas se mostram mais confortáveis falando de temas menos pessoais,
como sobre os assuntos e programas que mais gostam de ouvir no rádio e o costume de enviar
mensagens para os locutores.
No entanto, as barreiras de estranhamento e desconfiança só são transpostas quando,
após o almoço, começo a ajudar no trabalho de embalagem do mamão quando retornamos ao
rancho. Embora eu tenha me oferecido para ajudar desde que cheguei, as mulheres da casa
não aceitaram ajuda num primeiro momento. Mas aproveitei que, àquela altura, eu já sabia
quanto faltava de trabalho para ser feito para que toda a carga de mamão estivesse embalada
para a venda e as convenci de que aceitar a minha ajuda seria um jeito de aproveitarmos
melhor o tempo que eu passaria com a família, fazendo alguma coisa que fosse útil a ela
também.
Percebo que o fato de permitir que mãe e filha me ensinem algo sobre o que não sei,
no caso envolver o fruto no papel para ser colocado em caixas, faz com que se sintam menos
constrangidas com a minha presença. Avalio que o que as incomodava mais era o fato de
perceber que estavam sendo observadas por alguém que acreditam ser muito diferente delas e
até um tanto superior, por conta da minha condição urbana e de pesquisadora. Assim, a partir
do momento que me coloco como alguém que não sabe fazer algo que elas fazem com muita
naturalidade, consigo atingir o grau de empatia e humanização necessária para dar
continuidade à pesquisa de maneira mais rica e proveitosa.
A partir de então, quando divido com elas as atividades cotidianas ao invés de
observá-las, as conversas fluem de maneira muito mais natural e intimista. Percebo que,
enfim, sou recebida não mais como uma visita formal, mas como uma companhia agradável
pela família de Simão e Vânia e posso realizar o trabalho com mais tranquilidade.
A terceira e última família a ser visitada para o trabalho de campo me apresentou os
maiores desafios em termos de resistência dos personagens. Entre José e Rita Alencar e as
duas filhas adolescentes, encontrei o perfil mais conservador e reservado, que me fizeram
inclusive pensar que não conseguiria trabalhar com eles.
Mesmo tendo estado na propriedade em oportunidade anterior e marcado a visita de
campo com antecedência, precisei cancelar a observação quando já estava na propriedade.
José me disse que havia surgido um novo compromisso e que precisaria sair de casa, o que me
fez recuar e agendar a visita para o dia seguinte. Ele me perguntou novamente se eu precisaria
passar o dia todo com a família, e como eu disse que seria importante passar o máximo de
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tempo para fazer as observações com tranquilidade, o produtor me pediu para voltar no dia
seguinte. Aceitei a proposta de bom grado, mesmo sabendo que só poderia ficar com a família
até a hora do almoço, pois no período da tarde precisava acompanhar a montagem da Feira do
Produtor Rural, na praça central da cidade. Negar a proposta feita por José poderia significar
não conseguir realizar a pesquisa com a família.
Quando retornei na manhã seguinte, a família me recebeu como se faz com uma
visita indesejada. Isso significa que, embora não possam fugir ao compromisso de me
receber, estavam dispostos a me atender da maneira mais rápida possível para que eu pudesse
deixa-los retornar à rotina normal o mais breve possível. Eles me perguntam diretamente
sobre o objetivo do meu estudo, mas diferentemente da família Alves – que dá continuidade
às tarefas quando explico simplificadamente para conhecer um pouco da rotina deles e os
programas que eles ouvem e assistem para se informar –, eles continuam a me inquirir com o
olhar sobre o que podem fazer para me ajudar, sem retomar os trabalhos.
Percebo que a maneira mais fácil de fazer com que eu possa estar com eles de maneira
natural é realizar a entrevista logo na chegada. Assim, por meio das perguntas feitas e das
respostas dadas, percebo que a família compreende melhor o meu estudo. Depois de
responder à entrevista, Rita, que é a mais cismada e reservada dos membros da família, se
sente à vontade para continuar suas atividades domésticas e José segue para as atividades da
lavoura.
É a partir de então que a filha mais velha do casal, que felizmente não teve aula no dia
de minha visita, se permite aproximar de mim, como se a parte formal da pesquisa tivesse
concluída e ela tivesse permissão para conversar depois que os pais terminaram de responder
às minhas perguntas. Apesar da pouca idade, aos 16 anos Laís fala muito bem e não parece
tímida como costumam ser as jovens que vivem na zona rural. Ela me pergunta diretamente o
porquê de eu ter escolhido fazer uma pesquisa com eles, pessoas da roça, sobre as quais pouca
gente se interessa, ainda menos os jornalistas. Conto histórias sobre as origens rurais da minha
família e minha preferência no ramo da comunicação por trabalhar com o cotidiano e a vida
comum. Quando me oferecem uma água, percebo que enfim sou recebida como uma visita
formal pelas duas mulheres da casa.
Eu e Laís continuamos a conversar sobre assuntos não diretamente relacionados a
pesquisa, como estudos, carreira profissional e mesmo sobre relacionamentos amorosos. A
jovem ainda não namora, assim como a irmã mais nova, e parece muito segura sobre o
momento certo para se envolver com alguém, que seria quando aparecer uma pessoa boa. A
mãe acompanha nossa conversa de longe enquanto continua seus afazeres, tecendo
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comentários e dando risadas, especialmente quando o assunto é ver as meninas saindo de casa
para estudar fora ou se casar. A conversa é agora muito mais descontraída e informal e posso,
então, falar sobre assuntos relacionados à pesquisa e conhecer melhor a família Alencar.
Cerca de uma hora depois de ter deixado a casa, o pai da família retorna com produtos
a serem embalados para a Feira do Produtor Rural, que aconteceria a partir das 17h daquele
dia. Laís começa a ajudar José a limpar tomates e pimentões, que serão dispostos em
bandejas, enquanto Rita corta linhas das roupas que costurou e precisa entregar para a
confecção. Faço algumas fotos dos produtos enquanto a família trabalha e ouve o programa
Microfone Aberto.
No meio de seus afazeres, José lembra a esposa de fazer o almoço para que eu possa
comer antes de ir embora: a partir deste momento percebo que passo a ser considerada como
uma visita formal também pelo chefe da família. Mesmo que eu ínsita que não devam se
preocupar comigo, Rita segue para fazer almoço enquanto pai e filha continuam a embalar os
alimentos.
A refeição é servida, nos sentamos para comer e conversamos mais intimamente sobre
a diferença dos meus hábitos alimentares e os deles. Eles parecem não acreditar que em minha
casa na cidade também é comum servir arroz, feijão, salada crua fresca, suco e carne de
porco. Eles me perguntam sobre minha profissão, minha rotina de trabalho e comparam com a
vida que levam.
Findada a refeição, continuamos conversando até a chegada do extensionista Miguel,
que retorna para me buscar na propriedade por volta das 12h30. A família lamenta que eu não
possa ficar para o lanche e deseja com sinceridade que eu possa voltar em breve para passar
mais tempo com eles. Enfim, pouco antes de deixar a casa, percebo que fui aceita pela família
Alencar como uma companhia agradável.
A experiência permite indicar que a aproximação para a realização de uma pesquisa do
tipo etnográfico pode se dar em três estágios, conforme esquematizado na Figura 6. Quanto
maior a familiaridade com que fui recebida, mais rica a coleta de dados.
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Figura 6 – Três estágios de aproximação na pesquisa de campo

Fonte: elaborada pela autora (2018)

Condicionada à personalidade e ao nível de conservadorismo das famílias, todas as
etapas da aproximação são consideradas aqui como parte fundamental para a construção e
validação da presente pesquisa entre seus personagens. Embora tais fatores possam, de algum
modo, interferir na maneira como foi necessário me posicionar para a coleta de dados,
acredita-se que não comprometam a coleta de dados, tendo em vista os instrumentos
norteadores seguidos.
4.3

Categorias de análise
Considerando que “hoje, a identidade, mesmo que em amplos setores populares, é

poliglota, multiétnica, migrante, feita com elementos mesclados de várias culturas”
(CANCLINI, 2006, p. 131), o objeto do estudo não foi aqui analisado a partir de usas
diferenças com outros grupos, mas sim a partir de sua hibridização. Isto é, elementos como
espaço, as relações e a maneira de sujeitos e instituições se posicionam no ambiente rural
serão categorizados a partir do modo como a cultura rural (não institucionalizada, mas sim
cotidiana) se relaciona com outros elementos globais (urbanos ou não).
Considerando que as pesquisas deste paradigma do conhecimento que apresentam
resultados cientificamente consistentes buscam reconhecer os espaços e condições em que se
desenvolve sua vida cotidiana e tratar sobre como essas questões entram em conflitos com
outros setores da sociedade (CANCLINI, 2006), não se busca aqui dar voz aos agricultores
familiares.
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Isso significa que não se buscou aqui realizar um recorte puramente reproducionista da
vida rural em Goiás. Buscou-se, antes disso, “deslocar-se entre as intersecções, nas regiões em
que as narrativas se opõem e se cruzam” (CANCLINI, 2006, p. 23) porque acredita-se que “só
nesses cenários de tensão, encontro e conflito é possível passar das narrações setoriais (ou
francamente sectárias) para a elaboração de conhecimentos capazes de desconstruir e de
controlar os condicionamentos de cada enunciação” (CANCLINI, 2006, p. 23).
A partir da experiência etnográfica, das entrevistas e observações realizadas entre as
famílias, foi realizada uma caracterização etnográfica do agricultor familiar de Itapuranga.
Considerando que a etnografia “requer alguma generalização e comparação, implícita ou
explícita” (MARCONI; PRESOTTO, 1986, p. 32) por ser um estudo descritivo, optou-se por
produzir um texto com linguagem generalizada que integra dados coletados.
Para fins de organização, o estudo propõe o registro dos dados da pesquisa com base
nas seguintes categorias:
a) A roça e a rua: envolve a caracterização de elementos estruturais da casa e da
lavoura. Busca mostrar como é a condição de vida no campo das famílias,
evidenciando como o lugar em que vivem estabelece relação com a maneira como
agem e se organizam.
b) A família e a divisão de tarefas: especifica a maneira como se posiciona cada um
dos membros da família, evidenciando seus lugares de poder e subordinação, seja
quanto ao que se trata dos aspectos cotidianos, seja relacionando-os com a
recepção de mídia.
c) O cotidiano e o trabalho: integra o comportamento de rotina das famílias,
buscando esclarecer como as práticas cotidianas se relacionam com a organização
da vida no campo e com a recepção de mídia.
d) As condições de vida: apresenta elementos da vida no campo, buscando
evidenciar em que ela se aproxima e se distancia da vida de quem mora na cidade.
e) A relação com a mídia: apresenta os lugares ocupados pela mídia no cotidiano
dos agricultores (sejam eles em seus aspectos físicos ou intangíveis),
relacionando-os com os elementos da propriedade, do cotidiano e da família,
analisados anteriormente.
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5

COTIDIANO E SUA RELAÇÃO COM A MÍDIA
Uma das coisas que os Estudos do Cotidiano
fazem é sugerir que a sociedade sempre está lá e
ela está lá no relato de uma pessoa ou nos
relatos de dez pessoas sobre o mundo. Não
olhamos para aquele material para refletir sobre
algo que nós já sabemos. Nós olhamos para
aquele material porque ele nos permite ver um
cotidiano específico ou um mundo da vida
específico sendo produzido no nível da
experiência (HIGHMORE, 2018, p.118)

Conforme sugere Lopes (2018), o estudo se desenvolveu com o objetivo de
proporcionar dois níveis de análise: uma descritiva e outra interpretativa. Reunindo dados das
observações etnográficas realizadas entre as famílias, seguem-se dados de análise que buscam
descrever o modo de vida rural e a maneira como a mídia se insere e se relaciona com este
cotidiano.
Entre os veículos de mídia de Itapuranga, este estudo identificou a preferência pela
programação da Primavera AM/FM, Mais FM e Jornal Impacto Xixá, entre as famílias de
agricultores familiares. A escolha pode ser justificada por condições não relacionadas
diretamente ao conteúdo dos produtos de mídia, mas sim ao contexto sócio-espacial em que as
famílias se encontram.
A Rádio Primavera foi fundada na frequência AM e só após a assinatura do Decreto nº
8.139/139 migrou para o FM. Isso fez com que as famílias rurais tivessem acesso preferencial
a ela, uma vez que o sinal AM é melhor e tem mais alcance na zona rural do que o FM.
Mesmo assim, o sinal da Rádio Mais alcança as propriedades consideradas no presente
estudo, embora em pior qualidade – o que faz com que as famílias também ouçam e tenham
relacionamento com a emissora.
Tendo o pior sinal entre elas, por se tratar de uma rádio comunitária, de acordo com as
normas legais, a Rádio Alternativa não foi acessada por nenhuma das famílias durante o
período de estudo. O Jornal Impacto, por sua vez, é distribuído gratuitamente na Feira do
Produtor Rural, motivo pelo qual as famílias recebem, guardam e leem a publicação.

9

A normativa determina a extinção do serviço de radiodifusão sonora em ondas médias, conhecidas como AM.
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5.1

Apresentação da mídia local
A Rádio Primavera foi fundada no ano de 1981 por meio do trabalho de cinco

personalidades locais: Wagner Carlos Prestes, Gilberto de Brito Lemes, Joaquim Damas
Coelho, Divino Antonio de Borba e João Bosco de Oliveira. Importante destacar que Wagner
Prestes era prefeito da cidade no momento da fundação da rádio
Anos depois, a emissora foi vendida para ao Fundação Cristã Educativa, que
implantou programas religiosos dentro da programação. Alguns anos depois, a rádio foi
novamente vendida para Gilson Almeida, que promoveu outras modificações na programação
e também na estrutura da rádio, que passou a contar com sede própria e novos equipamentos
de transmissão.
O sinal da Rádio Primavera é transmitido na frequência 660 AM e 100.5 FM. O sinal
FM atinge um raio de 200 km e alcança 25 municípios da Região do Vale do São Patrício. A
programação conta com quadros musicais, esportivo e jornalísticos e apresenta variações aos
sábados e domingos10.
Entre os programas mais acessados da emissora pelas famílias observadas neste estudo
encontra-se o Microfone Aberto. O quadro vai ao ar de segunda a sexta, das 10h às 11h e
conta com entrevistas e reprodução de notícias, entre outros conteúdos. A apresentação do
programa é realizada por Cunha Neto (locutor e diretor geral), Talita Brasão (locutora) e
Fábio Júnior (locutor). Embora, eventualmente, possa ser apresentado sem algum desses
membros, o programa costuma ir ao ar com os três profissionais na bancada.
Fotografia 6 – Rádio Primavera AM/FM

Fonte: fotografia registrada pela autora (2018)
10

O estudo não analisa a programação dos finais de semana por não conter quadros jornalísticos.
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Ao contrário da Rádio Primavera, sua concorrente já nasceu na frequência FM.
Fundada em 1º de outubro de 2008, a Rádio Mais é 27 anos mais jovem que a sua
concorrente. Transmitida na frequência 97,5 Mhz, o sinal da Rádio Mais chega a 80
municípios da região do Vale do São Patrício, Vale do Araguaia e Norte de Goiás. A emissora
pode ser ouvida pelo aparelho de rádio, pela internet e também por aplicativo disponível para
Android e iOS.
Entre os produtos de maior audiência entre os personagens do presente estudo da
Rádio Mais está o Mais Informação. O programa jornalístico vai ao ar de segunda a sexta, das
11h às 12h e conta com entrevista e reprodução de notícias. Apresentado por Larissa Melo
(locutora) e Milton Magalhães (locutor), o Mais Informação, eventualmente, pode ir ao ar sem
algum dos locutores titulares.
A Rádio Mais destaca em seu site que seu quadro de profissionais é formado por
profissionais que possuem laços estabelecidos com a região, evidenciando que considera isso
como um diferencial: “nossos profissionais são experientes, com fortes laços com a região e
de longa data residentes locais da comunidade. Nós trazemos-lhe uma cobertura completa de
tudo o que acontece em nossa comunidade” (MAIS FM, 2018, p. 1).
A fim de apresentar um padrão de conteúdos do programa, a pesquisa analisou a
veiculação de três edições de cada um dos programas mencionados como preferencial pelas
famílias estudadas. As edições foram selecionadas por conveniência, em dias distintos, e
somaram 06h45min de decoupage. A partir da análise, os conteúdos foram categorizados
conforme as seguintes características:
a) Comentários de notícias: manifestação de comentários de locutores e convidados
sobre notícias veiculadas;
b) Entrevista: participação de convidados que respondem a perguntas dos locutores;
c) Intervalo comercial: veiculação de anúncios em formato de spots, fora do tempo
do programa;
d) Merchandising: promoção de produtos ou empresas por meio de espaço
concedido dentro do programa. Pode ser executada como forma de testemunhal,
entrevista, depoimento ou mesmo de sorteios;
e) Notícia comentada: trata-se de conteúdo noticioso reproduzido na voz dos
locutores, sem leitura;
f)

Notícia de assessoria: reúne inserções de assessores de imprensa de entidades
dentro do programa;
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g) Notícia própria: veiculação de notícia redigida e reproduzida pela emissora, com
base em informações apuradas pelos locutores.
h) Notícia reproduzida: trata-se de notícias extraídas de outros canais de imprensa
ou assessoria;
i)

Notícia terceirizada: conteúdos informativos produzidos independentemente por
profissionais sem vínculo com as emissoras e veiculados dentro do programa;

j)

Participação do ouvinte: inserção de mensagens enviadas por ouvintes como
comentários ou perguntas;

k) Serviço: conteúdo que apresenta informações sobre a realização de algum evento,
serviço ou atividade de interesse da comunidade;
l)

Utilidade pública: trata-se da divulgação de informação de interesse público e do
público, tais como perda ou achado de documentos;

m) Outros: reúne elementos que são contabilizados como tempo de programa, mas
que não apresentam interesse noticioso, tais como vinhetas, abertura, escalada e
encerramento.
As edições do programa Mais Informação avaliadas foram ao ar nos dias 19, 20 e 21
de novembro de 2018. Com base nos dados levantados, foi possível verificar que,
efetivamente, o programa tem cerca de 46 minutos de duração. Entre os conteúdos que ficam
a mais tempo no ar estão Notícias (23 minutos) e Intervalo Comercial (nove minutos e 47
segundos), como pode ser verificado na Tabela 4.
Tabela 4 – Média de tempo de veiculação de conteúdos do programa Mais Informação por categoria.
Categoria
19/11/2018
20/11/2018
21/11/2018
Comentários
0:07:41
0:03:26
Entrevista
0:03:33
Intervalo comercial
0:09:21
0:10:07
0:09:54
Merchandising
0:07:06
Notícias
0:25:45
0:23:34
0:19:41
Participação do ouvinte
0:02:08
0:01:06
Serviço
0:03:28
Utilidade pública
0:00:46
Outros
0:04:45
0:03:32
0:04:04
Tempo médio de programa
Fonte: elaborada pela autora (2018)

MÉDIA
0:05:33
0:03:33
0:09:47
0:07:06
0:23:00
0:01:37
0:03:28
0:00:46
0:04:07
0:58:58

No que se refere ao programa Microfone Aberto, foram verificadas as edições dos dias
18 e 23 de outubro e 23 de novembro de 2018. Com o levantamento, pode-se perceber que as
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duas primeiras posições entre os conteúdos que ficam mais tempo no ar se invertem,
comparado ao programa concorrente.
No programa da Rádio Primavera, a lógica do conteúdo é invertida nas duas primeiras
posições: o tempo de Intervalo Comercial (31 minutos e 27 segundos) supera o tempo de
veiculação de Notícias, que é de 24 minutos e 55 segundos), conforme pode ser verificada na
Tabela 5.
Tabela 5 – Média de tempo de veiculação de conteúdos do programa Microfone Aberto por categoria.
Categoria
18/10/2018
23/10/2018
23/11/2018
Comentários
0:07:30
0:16:15
0:12:41
Entrevista
0:17:44
0:05:41
Intervalo comercial
0:31:55
0:30:59
0:28:17
Merchandising
0:04:22
0:03:36
0:33:27
Notícias
0:36:26
0:13:25
0:04:02
Participação do ouvinte
0:00:22
Serviço
0:03:12
0:00:25
0:02:05
Utilidade pública
0:01:15
Outros
0:04:00
0:03:32
0:04:22
Tempo médio de programa
Fonte: elaborada pela autora (2018)

MÉDIA
0:11:53
0:17:44
0:31:27
0:03:59
0:24:55
0:00:22
0:01:49
0:01:15
0:03:46
1:37:09

O levantamento mostra que não é só em números absolutos que o programa Mais
Informação dedica mais tempo à divulgação de conteúdos noticiosos, mas também em
números percentuais, como mostra o Gráfico 4:
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Gráfico 4 – Percentual de conteúdos dos programas Mais Informação e Microfone Aberto por
categoria

Fonte: elaborado pela autora (2018)

Outro produto importante da mídia local, do ponto de vista do acesso e relevância para
o agricultor familiar, é o Jornal Impacto Xixá. A publicação mensal é distribuída na Feira do
Produtor Rural, para feirantes e consumidores. Apesar de ser produzido no município de
Itapuranga, o jornal reúne conteúdos relacionados a municípios vizinhos da Região do Vale
do São Patrício e do entorno de Brasília, onde também é distribuído. De acordo com o
expediente do próprio jornal, são impressos 10 mil exemplares do periódico.
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A fim de encontrar um padrão de produção do Impacto Xixá, também foram avaliadas
três edições do jornal, escolhidas por conveniência. O estudo categorizou as publicações dos
meses de setembro, outubro e novembro com o objetivo de verificar a lógica de
noticiabilidade do periódico, a partir das seguintes categorias:
a) Notícias: publicações de caráter informativo, de autoria dos profissionais do
jornal, relacionadas às editorias de cidades, política, saúde, esporte e
entretenimento;
b) Informe publicitário: conteúdos pagos que se assemelham às notícias, mas que
são produzidos pelos anunciantes, relacionados à área de atuação da empresa;
c) Anúncio: publicação paga de caráter publicitário, sem conteúdo textual robusto,
que divulga um produto, marca ou empresa;
d) Participação do leitor: conteúdo gratuito, produzido por leitores que tratam de
assuntos da cidade ou particulares;
e) Opinião: conteúdo de caráter opinativo assinado por profissionais como
advogado;
f)

Manchete: chamadas de capa que destacam as principais notícias da publicação;

g) Coluna: publicação fixa, assinada por profissionais do jornal, que trata de
assuntos específicos da cidade de Itapuranga. O periódico apresenta uma única
coluna chamada de Questão de Opinião, em que são atribuídas nota zero ou 10
para personalidades ou instituições da cidade, de acordo com alguma ação
desempenhada;
h) Classificados: reúnem anúncios de compra e venda, além de publicações oficiais,
como editais públicos.
i)

Social: conteúdos gratuitos que tratam de assuntos sociais da comunidade, tais
como aniversariantes do mês e eventos familiares;

j)

Outros: publicações sem tema ou espaço específico, como orações e dicas de
saúde.

Importante destacar que as páginas do jornal não apresentam um número fixo de
colunas (algumas apresentam quatro colunas, outras, cinco), tampouco um tamanho
determinado para reportagens e anúncios. Tal condição impossibilitou que fosse possível
calcular a área média impressa para cada categoria de publicação, motivo pelo qual realizouse o levantamento do número de inserções de cada categoria por edição.
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O levantamento mostra que o número médio de anúncios é de 43 inserções.
Empatados em segundo lugar no número de inserções estão as notícias, manchetes e informes
publicitários, conforme pode ser verificado na Tabela 6.

Tabela 6 – Número de conteúdos publicados do jornal Impacto Xixá por categoria (set.-out. 2018)
Categoria
Anúncio
Notícia
Informe publicitário
Manchete
Classificados
Opinião
Social
Coluna
Participação do
leitor
Outros
Total

SETEMBRO
42
7
6
6
5
2
3
1

OUTUBRO
43
5
10
8
5
5
2
1

NOVEMBRO
45
8
6
7
3
4
3
1

MÉDIA
43
7
7
7
4
4
3
1

1

1

1

1

1
1
1
74
81
79
Fonte: elaborada pela autora (2018)

1
78

Em termos percentuais, a superação do número de inserções de notícias por anúncios é
ainda mais notória: 56% dos conteúdos publicitários, contra 7% de conteúdos informativos. A
equiparação do percentual do número de notícias com o número de informes publicitários,
que também é de 7%, torna possível afirmar que, para a direção do jornal, os dois tipos de
conteúdos se equiparam em termos de importância. O Gráfico 5 apresenta ainda o número
percentual de inserções para cada categoria de conteúdo:

Gráfico 5 – Percentual médio de inserções de conteúdos no Jornal Impacto Xixá por categoria
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Fonte: elaborado pela autora (2018)
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5.2

Estudo do cotidiano
Numa perspectiva sociocultural, entende-se que a caracterização do modo como as

famílias rurais acessam à mídia precisar estar inserida no contexto do cotidiano. Situado
academicamente numa fronteira entre a ciência e o senso comum, conceituar o termo
cotidiano é tarefa complexa, seja por usa perspectiva prática, filosófica ou sociológica. Isso
porque remete a elementos tão fragmentados e interligados, simples e complexos da vida e da
organização humana, que este é como um dos conceitos que (se a ciência continuar a avançar)
nunca será fechado.
No que se refere às significações que o termo cotidiano pode assumir está a de
trivialidade, ao que não desperta inspiração e imaginação. Uma outra conecta o termo com a
ideia de monótono e banal, ou seja, ao que se realiza todos os dias e não tem importância.
Uma terceira remete ao hábito, àquilo que se faz rotineiramente, que carrega uma ideia de
duração (MESQUITA, 1995).

Podemos definir lo cotidiano como um punto de partida, como la experiencia basica
elemental y permanente que limenta la generación de nustras representaciones,
produtor de la sociabilidade e indentidad de base. Es también lo local, pero incluye
la temporalidade como constituyente esencial (CARA, 1995, p. 71).

Lefebvre (1991), faz ainda uma definição da vida cotidiana pelo que ela não é: uma
vida não-filosófica. Nesta perspectiva, vida cotidiana não é o mundo ideal de reflexão, mas
sim o mundo real, que reúne um “conjunto de atividades em aparência modestas”
(LEFEBVRE, 1991, p. 19), composto de gestos e repetições, em que o indivíduo está mais
próximo de sua natureza do que de se estabelecer como sujeito de reflexão e cultura.
A partir do pressuposto de que “a vida cotidiana é trazida à luz como um modo de
existência em que o indivíduo cria relações na base de sua própria experiência, de sua própria
possibilidade e ação” (PETERSEN, 1995, p. 60), o cotidiano e suas diversas dimensões
trazem à tona a reintegração de aspectos da vida social. Aplicado aos Estudos Culturais,
considerou-se que este tipo de pesquisa resgata as bases do estudo da própria cultura que,
graças à própria massificação do termo (cultura gay, cultura do futebol, cultura do ódio etc),
havia perdido sua dimensão natural de representar determinado universo de maneira plural e
totalizante (HIGHMORE, 2018).
Apesar de buscar sempre uma integralização da vida comum, teoricamente, o estudo
do cotidiano se desdobra em diferentes vertentes, que podem ser classificadas de acordo com
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seus precursores. Embora tenham como objetos de análise em comum o fazer social e a rede
das interações intersubjetivas, cada uma delas tem uma abordagem específica.
Uma primeira abordagem, baseada no pensamento de Harold Garfinkel, é a
etnometodologia. Aqui busca-se explicar a realidade de determinado grupo a partir da
observação e análise de técnicas que, exercidas pelos membros do grupo, tem a capacidade de
fazer perceberem que partilham uma realidade comum (ANGROSINO, 2009, p. 25).
Define-se a etnometodologia como “a pesquisa empírica dos métodos que os
indivíduos utilizam para dar sentido e ao mesmo tempo realizar as suas ações de todos os
dias: comunicar-se, tomar decisões, raciocinar” (COULON, 1995, p. 30). Tal pesquisa tem
como objeto um problema social e se utiliza do estudo de campo como trabalho qualitativo
para dar conta da realidade que aborda.
Como um segundo tipo de estudo do cotidiano, destaca-se a obra de Harvey Sacks,
Emanuel Schegloff e Gail Jefferson, que fundamentaram o pensamento de que a conversação
e suas consequentes interações verbais são objeto de conhecimento cotidiano (WOLF, 2000).
Utilizado

especialmente

por

linguista,

neurolinguistas

e

psicólogos,

a

vertente

conversacionista do cotidiano considera que:
Através de la adquirición y del uso de la competencia comunicativa y linguistica, los
sujeitos construyen el sentido de la realidade social. Analisar las prácticas
conversacionales significa estudiar cómo los indivíduos se manifestam
recíprocamente el ordenamineto y el sentido de la sociedad (WOLF, 2005, p. 216).

Uma terceira vertente de estudo do cotidiano – ancorada no pensamento de Ervin
Goffman – é a chamada sociologia da parafernália, que utiliza dos materiais e cenários
habituais da vida cotidiana para descrever detalhadamente as regras que determinam a
interações sociais (WOLF, 2000). Assim, Goffman considera os aspectos mais rotineiros e
triviais para descrever a estrutura das interações cotidianas.
En la vida diaria, fragmentada em multiples episodios de inmediata presencia cara-acara, la “construcción de la realidade social” se desarrolla, pues, mediane um flujo
continui de definiciones de las situaciones: la vida cotidiana (como conjunto de
situaciones sociales) es uma arena de enfoque (monitoring) recíproco (WOLF, 2000,
p. 33)

Goffman utiliza de alegorias e formatos teatrais para caracterizar as situações que são
analisadas em seus estudos. Para o pesquisador, definir uma situação significa identificar certa
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estrutura de interações, comportamentos, valores, entre outras, como adequados para um
grupo de sujeitos, ou seja, “estipular el significado del encuentro” (WOLF, 2005, p. 36).
Embora não se preste à elaboração de cenas teatrais, esta pesquisa se identifica com a
vertente de estudo de Goffman. Uma vez que “o hábito pode ser resgatado como uma prática
repetida, mas não necessariamente igual ou monótona, de um sujeito ou grupo social atuante”
(MESQUITA, 1995, p. 17), considerou-se que o hábito do agricultor familiar é capaz de dizer
muito sobre sua cultura, sua territorialidade, sua relação com a mídia e o exercício da sua
cidadania. Assim, este estudo constrói um registro do cotidiano rural a partir de elementos
comuns observados entre todas as famílias.
Para tanto, o texto se utiliza da linguagem generalizada, a partir do pressuposto de que
a generalização não é tida somente como um elemento aceitável, mas sim necessário na
pesquisa do tipo etnográfico (MARCONI; PRESOTTO, 1986).

5.2.1 Ritual de acesso
O contato do agricultor familiar11 com a mídia começa pelo rádio. Localizado acima
da cabeceira da cama, o aparelho é ligado logo ao despertar, às 6h da manhã, em volume
baixo. Enquanto se prepara para o dia, ele ouve a programação musical caipira exibida no
horário.
O celular é o segundo veículo de mídia acessado pelo produtor rural em seu cotidiano.
Da cama ou logo após tomar o café da manhã, ele acessa o aparelho para verificar mensagens
nas redes sociais, vídeos e, às vezes, conteúdos informativos. “É bom a gente ficar brincando
no celular cedo, da cama, né? Quem não gosta?” (DIVINA, 2018, informação verbal).
Antes ainda de iniciar os trabalhos do dia, o agricultor liga um outro aparelho de rádio,
localizado no alpendre da casa. O volume da emissão do som depende de onde ele irá realizar
suas tarefas a partir deste momento – se dentro de casa, é mais baixo, se afastado, é mais alto,
para que possa ouvir de longe. Quando o serviço precisa ser realizado a uma grande distância
da casa, o aparelho é desligado.

Este estudo utilizada o termo “agricultor familiar” para se referir a todos os personagens da família. Ao utilizar
o termo “agricultor” a pesquisa não se restringe a caracterizar o homem do campo, mas também as mulheres,
crianças, jovens, adultos e idosos com suas diferentes identidades de gênero. A escolha do termo no masculino
plural deve-se apenas a uma simplificação para fins de generalização.
11
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Fotografia 7 - Cozinha de Divina Silva

Fonte: fotografia registrada pela autora (2018)

O agricultor acompanha a programação musical, que o diverte e entrete, mas o rádio
tem outra função específica e importante em sua rotina: informar a hora. Desacostumado a
usar relógio de pulso e a carregar o aparelho celular por onde vai, o produtor organiza as
atividades do seu dia a partir da hora anunciada pelo locutor de rádio. “[Uso o rádio] pra ouvir
música, notícia, saber das horas, que as vezes a gente tá lá no rancho e num sabe direito que
horas” (VÂNIA, 2018, informação verbal).
Às 10h, quando começa Microfone Aberto, da Rádio Primavera AM/FM, a recepção
de músicas é interrompida pela recepção do programa informativo. Independente de em que
emissora estava sendo acompanhada a programação musical, o aparelho é sintonizado na
rádio Primavera a partir desse horário e, o volume, aumentado.
Mesmo que desempenhando alguma atividade distante da casa, o agricultor costuma
retornar à sede no horário de início do programa. Neste momento, ele faz um lanche ou come
uma fruta, enquanto também começa a preparar o almoço. “Eu sempre tento dar uma
escapulida da roça pra escutar” (MOISÉS, 2018, informação verbal).
Durante os intervalos comerciais do programa Microfone Aberto, o agricultor familiar
se dispersa. O costume é iniciar uma conversa alheia aos conteúdos da programação, se
levantar para realizar alguma atividade distante do aparelho ou mesmo checar o celular.
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Em geral, o almoço é servido ao fim do programa. Estando pronta a comida, o rádio é
desligado para que a refeição seja feita em silêncio, independente se o programa já foi
encerrado ou não. Nos casos em que o almoço é servido mais tarde, a sintonia é transferida
para a Rádio Mais FM, onde se acompanha a última meia hora do programa Mais Informação.
O rádio é definitivamente desligado com o fim do segundo programa jornalístico para
que seja servido o almoço. A partir de então, o contato da família com a mídia se dá
especialmente por meio do celular. Diferentemente dos filhos e netos, o agricultor familiar
não costuma levar o telefone celular para a mesa onde se realiza as refeições, nem mantém o
aparelho junto de si para onde vai. Ele apenas acessa o smartphone quando não está envolvido
com nenhuma outra atividade.
Nessas ocasiões, após o almoço, o agricultor familiar costuma acessar redes sociais e
responder mensagens instantâneas recebidas em aplicativos. Tratam-se de verificações breves,
onde não é realizada uma busca ativa por conteúdo na internet, mas sim o que se pode
considerar como uma atualização das informações publicadas pelos contatos que mantém online.
De maneira geral, o celular é acessado em diferentes momentos do dia, sempre nos
intervalos das atividades laborais ou domésticas. Diferente do que se observa com frequência
no meio urbano, mesmo em ambientes de trabalho, o agricultor não carrega o celular no bolso
para monitorar notificações de aplicativos ou acessar a internet indiscriminadamente em
qualquer intervalo. Apesar de o acesso não costumar demorar mais do que cinco minutos
durante o dia, esse tempo é gasto em momentos específicos em que ele interrompe suas
atividades na roça ou em casa.
Fotografia 8 – Simão e Vânia checando o celular nos intervalos do trabalho

Fonte: fotografia registrada pela autora (2018)
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A conexão com a internet por meio do aparelho celular promove o que se pode
comparar com o ingresso num mundo exterior ao da realidade, principalmente entre os mais
velhos. O agricultor familiar não olha para nenhum outro ponto a sua volta, nem faz nenhum
comentário, como faz durante a recepção de rádio. O isolamento pode indicar uma atenção
especial ao produto ou mesmo uma falta de habilidade com o aparelho que demanda muita
concentração para administrá-lo.
No que se refere aos conteúdos televisivos, pode-se dizer que as novelas são o
principal elemento que faz com que as famílias liguem a TV ao longo do dia. De maneira
geral, o agricultor familiar interrompe o trabalho na roça por volta das 17h30, horário em que
costuma ter início Malhação, novela da Rede Globo, e em que a TV é ligada. Apesar de
destinada a um público mais jovem, o agricultor familiar gosta de assistir à essa novela, pois
considera seu conteúdo mais leve.

Fotografia 9 – Franciele acessa o celular enquanto assiste novela

Fonte: fotografia registrada pela autora (2018)

A partir de então, a mãe da família costuma tomar banho, ajeitar a cozinha para
preparar o jantar e fazer a refeição, para só depois se sentar em frente ao televisor. Até este
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momento, ela acompanhou a programação à distância e pode-se dizer que ela ouve a TV mais
do que a assiste. Enquanto isso, o pai da família realiza algumas atividades ao redor da casa
ou mesmo se senta para nova atualização das redes sociais.
No geral, às 19h30, o jantar já foi servido e a refeição já foi feita por todos os
membros da família. O momento do fim da refeição até o início do Jornal Nacional (JN) é o
tempo que o agricultor familiar dedica para acessar a internet de maneira mais dedicada por
meio de seu smartphone. Agora, ele não só atualiza as publicações de seus feeds, como
também busca informações de seu interesse de maneira ativa. É neste momento que o
agricultor familiar acessa a notícias e especialmente o YouTube em busca de informações de
seu interesse, tais como suas atividades agropecuárias, receitas, ou modos de fazer algo de
maneira geral. Apesar de considerar que vídeos ensinam as coisas de maneira muito rápida, o
agricultor manifesta preferência por esse formato de conteúdo, uma vez que prefere aprender
algo assistindo a aprender algo lendo.
Esse intervalo também é comumente utilizado para a leitura do jornal impresso da
cidade, o Impacto Xixá. O pouco costume de ler, a vista cansada e mesmo as questões de
luminosidade fazem com que o tempo dedicado ao impresso não seja muito longo, atingindo
cerca de 10 minutos, no máximo. “A gente não tem aquele tempo de sentar e ler um jornal. Na
hora que cê tem um tempo, cê tá doidinho pra deitar e ficar quietinho [risos]” (RITA, 2018,
informação verbal). “A gente vê muita coisa dele. Toda edição que eles soltam eles entregam
pra nós lá na feira. Passa no comércio distribuindo e depois passa na feira de banca em banca.
A gente traz pra casa e depois lê” (SIMÃO, 2018, informação verbal).
Mas isso não significa que o jornal não seja lido por completo. O agricultor familiar
tem o hábito de ler o jornal de maneira fracionada, ou seja, se num dia ele lê uma matéria, no
dia seguinte ele lê mais uma, até que toda a publicação tenha sido lida. Assim, o jornal
Impacto Xixá não é uma publicação que se descarta com facilidade. Ele fica guardado
próximo à mesa de jantar ou na sala, de onde sempre é retirado quando há tempo e
disponibilidade para ler.
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Fotografia 10 – Moisés lê jornal Impacto Xixá no intervalo de trabalho

Fonte: fotografia tirada pela autora, 2018

Com o início do Jornal Nacional, o agricultor familiar se dedica à recepção do
programa, acompanhado do telefone celular. Isso permite dizer que o agricultor familiar
possui ferramentas e pode caminhar para uma interacional entre acesso simultâneo a TV e
internet que pesquisadores tem chamado de TV social. Tal fenômeno se diferencia de outras
práticas de recepção e interação, por pelo menos três características distintas, a saber: “1) é
um tipo de conversação em rede; 2) envolve plataformas/tecnologias digitais interativas; 3) é
um tipo de estratégia de produção que explora a articulação entre TV e Internet” (FECHINE,
2016, p. 10).
Mesmo que os conteúdos do programa não despertem muitos comentários ou reações,
o agricultor familiar costuma acompanhar o JN diariamente. Por ser o último programa
televisivo acessado pelo agricultor familiar durante o dia e sua última atividade antes de ir
para a cama, a casa já está fechada e quase todas as luzes já estão apagadas. Assim, a
proximidade do horário de ir para a cama, o estômago cheio e o banho tomado fazem com que
ele, muitas vezes, durma durante o jornal. Mesmo nessa condição, não se pode afirmar que o
noticiário seja irrelevante para o agricultor familiar, pois o fato de se inserir em seu cotidiano
de maneira tão fortemente delimitada demonstra a importância simbólica que possui.
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Fotografia 11 - Sala de TV de Moisés e Divina

Fonte: fotografia registrada pela autora (2018)

5.3

Caracterização Etnográfica
A exemplo da pesquisa de Horggart (1973) em As Utilizações das Culturas, o estudo

buscou abordar a complexidade do universo do agricultor familiar a partir da observação
etnográfica do que fazem, de como se organizam e da maneira como o contato com a mídia se
relaciona com suas ações cotidianas.
Por meio da observação e da análise de dados socioeconômicos sobre o rural no
Brasil, este estudo propôs uma caracterização etnográfica a partir da qual se pode ter uma
visão generalizada sobre a agricultura familiar em Goiás. Importante ressaltar que a
apresentação de tais elementos não tem como objetivo delimitar, definir ou determinar o que
é o rural – o que, acredita-se, necessita de um estudo muito mais profundo sobre a realidade
social do campo -, mas sim realizar certa contextualização sobre os componentes de seu
universo, que, de certa forma, o caracterizam em termos espaciais e sociais.
O que se espera com esta caracterização é imprimir um recorte do rural a partir do
modo de vida estabelecido no campo (BRAGA; FIÚZA; PINTO, 2015, grifo nosso).
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Também dotado de muitas definições12 que decorrem da sociologia, da antropologia e
mesmo da psicologia social – e classificado ainda como “estilo ou gênero de vida” - modo de
vida pode ser caracterizado como uma dimensão social articulada em três níveis de análise:
“os sistemas e os actores, a História e o quotidiano, o objectivo e o subjectivo na percepção
do real” (GUERRA, 1993).
No primeiro nível, considera-se que o modo de vida está intimamente relacionado
com a ação do indivíduo dentro de um sistema social, uma vez que a existência de ambos é
indissociável. Segundo Guerra (1993), é a capacidade de articular e analisar como a ação
individual de diversos atores culmina na formação de um sistema de ação que gerou efeitos
de agregação de um sistema. Aqui, argumenta-se que:
As estruturas que organizam os sistemas e os “modos de acção coletiva” não são
dados “naturais” que aparecem espontaneamente e cuja existência iria por si como
resultado automático de uma dinâmica qualquer. Também não são o fruto da soma
linear das decisões individuais. As “estruturas” são sempre “provisórias e
contingentes”, fruto das soluções encontradas pelos actores graças a recursos e
capacidades específicas e historicamente datadas (GUERRA, 1993, p. 61).

No que se refere ao nível da História e do cotidiano para a caracterização do modo de
vida, Guerra (1993) argumenta que é preciso superar a separação dessas duas dimensões.
Enquanto a História assume poder de hierarquização de um dado sistema social a partir das
ações coletivas que marcaram o passado, o quotidiano costuma ser desvalorizado por sua
relação com a ação individual dos sujeitos. Assim, “a oposição entre o quotidiano e a história
opera uma fractura profunda com graves efeitos na realidade social” (GUERRA, 1993, p.
63). Relacionando a vida cotidiana ao universo familiar e particular e a História ao mundo do
trabalho e das relações sociais, a autora considera que é fundamental integrar as duas
dimensões na análise do modo de vida para que cada dimensão assuma o seu real papel no
retrato do modo de vida de determinado grupo - embora considere o quão complexo pode ser
integralizar essas duas dimensões.
No nível da objetividade e da subjetividade na concepção do real, a racionalidade e
os afetos são introduzidos na análise do cotidiano. Isso representa um incremento à análise
sociológica tradicional – que parte da observância das práticas, das estruturas e das
representações - por meio da abordagem dos imaginários sociais, das emoções e da razão
12

O estudo reconhece que existe uma concepção teórica em cada um dos termos, oriundos de diferentes
correntes de pensamento (BRAGA; FIÚZA; REMOALDO; 2017). A escolha da expressão modo de vida em
detrimento dos demais se justifica por sua adequação aos termos desta pesquisa, que busca encontrar no
cotidiano rural elementos que sinalizem sua relação com a mídia, bem como com a estrutura social em que está
inserido.
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Considera-se que a noção de imaginário rompe com o determinismo das estruturas sociais e
coloca os sujeitos como atores de seus destinos, ultrapassando os limites do real e
alcançando os limites do desejável e do possível. (GUERRA, 1993).
A inclusão do imaginário no estudo do modo de vida reflete em:
a) uma tomada de posição afectiva sobre a realidade; b) uma tensão que permite
descolar do “real” para a procura do amanhã (a realização do seu próprio desejo);
c) o conflito potencial entre as “práticas” e as “representações do mundo” e o
mundo em si mesmo para a definição de um “novo mundo”; d) a “energia”
disponível para a concretização de outros (novos) projectos individuais ou
coletivos (GUERRA, 1993, p. 67).

Considerando que emerge do conhecimento, da situação e da intencionalidade dos
atores sociais, Guerra (1993) defende ainda que a análise do modo de vida não pode se
isentar de considerar a racionalidade. A definição das estratégias dos comportamentos e dos
contornos da racionalidade são fundamentais para compreender a intencionalidade de tais
atores e sua consequente manifestação no meio social.
Em resumo, “a análise da vida cotidiana não dispensa, nem o recurso à análise do
“sistema” que fornece o contexto, os recursos e os quadros de referência da acção [sic], nem
o recurso a racionalidades várias que decorrem de níveis cognitivos e emocionais
“integrados” na ação” (GUERRA, 1993, p. 69).
Nesse contexto, voltando os olhos para a distinção entre o modo de vida rural e o
modo de vida urbano sem, no entanto, opô-los, é possível estabelecer modelos básicos de
associação humana que refletem como os espaços têm se organizado no mundo (WIRTH,
1938). Tais modelos são formados por elementos tangíveis e intangíveis que incidem sobre o
cotidiano rural e são os responsáveis para constituição de sua cultura.
Por meio de depoimentos de agricultores do interior de São Paulo, Setubal (2005)
identificou aspectos que constituem um retrato do modo de vida rural no Brasil. Chegou-se
assim a uma definição do modo de vida rural pelo homem do campo, que a classificou com
elementos de emoção e afetividade como uma vida ligada a “terra, natureza e vida na roça;
simplicidade no modo de ser e nos costumes; linguajar caipira; religiosidade, misticismo e
destino; as diferentes dimensões do tempo, as tradições, as festas e o lazer” (SETUBAL,
2005, p. 94).
Carregados de afetividade e significado para os entrevistados, é interessante notar
como tais aspectos caracterizam o modo de vida do campo a partir de seu interior e de suas
relações com elementos tangíveis e espaciais. Essa noção do meio rural, que não nasce de
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análises externas de indicadores socioeconômicos, de delimitações territoriais ou de
atividades econômicas (embora os contemple numa dimensão mais cultural do que material),
é a que norteia o presente estudo. Permanecem aqui o rigor ao método científico e à
racionalidade do estudo e a busca por um afastamento do olhar romanceado que acabou por
constituir uma visão que relaciona o rural pejorativamente ao atraso, à precariedade e à
simplicidade – especialmente no que se refere à pequena agricultura. E, por meio da
articulação entre o objetivo, o subjetivo e o imaginário (GUERRA, 1993) que se busca essa
compreensão do universo rural.
5.3.1 A roça e a rua
Apesar da diferenciação geográfica e sociológica entre as áreas rurais e urbanas, o que
diferencia esses dois espaços para o agricultor é a relação que se estabelece com a terra.
Diferentemente do que significa na cidade, terra não é só um pedaço de chão ou do lugar no
espaço que ocupa, definido por sua materialidade. Ela é definida, isso sim, pelo significado
que assume. Para o agricultor familiar, terra não é sinônimo de sujeira, poeira ou de um chão
sobre o qual se constroem edificações e estradas. Para ele, a terra é de onde vem o alimento
que viabiliza o sustento de toda a sociedade, e não apenas a vida de quem reside no campo.
Ele entende que a cidade é o espaço distante da terra, que depende do trabalho e do alimento
que é produzido na roça.
A terra é como uma entidade sagrada que precisa ser cuidada, arada, adubada, irrigada,
protegida, enfim, que precisa ser bem tratada para que continue a nutrir a vida. Esses cuidados
constroem um significado diferente para a palavra sujeira, que para o agricultor familiar não
representa mancha, acumulação de desejos, resíduo, poeira ou excremento. Para ele, sujeira é
qualquer invasor da terra que prejudique a lavoura – mesmo que esse invasor seja um capim
braquiária verde e vistoso. Uma lavoura com mato ou palha seca da capina é uma lavoura
suja. E uma lavoura suja é motivo de vergonha porque representa descuido com a terra.
A concepção da terra como uma entidade sagrada também interfere na relação do
agricultor familiar com adubos, minerais e defensivos químicos. Adubos e minerais que
nutrem a terra e melhoram a lavoura são bem aceitos por ele. Esses componentes fazem a
terra mais forte, mais cheia de vida e dotada de maior capacidade de produzir alimentos
saudáveis e de qualidade.
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Fotografia 12 – Simão lança adubo em lavoura de mamão

Fonte: fotografia registrada pela autora (2018)

Já os defensivos não são bem aceitos, embora sejam utilizados em pequena escala pelo
agricultor familiar. Ele considera que é necessário usar o defensivo por causa da dificuldade
de se combater às pragas num país tropical como o Brasil, que tem sol o ano todo. Mas não
tolera o excesso de defensivo que, embora deixem os alimentos com aspecto mais bonito,
porém prejudica a saúde humana e, principalmente, a terra.
“Esse tomate aqui só não é orgânico porque a gente põe adubo nele. Mas, como a
gente plantou fora da estufa, ele num ‘guenta’, num fica bonito. Aí a gente usa pra comer
mesmo ou tem que vender barato” (JOSÉ, 2018, informação verbal).
A relação com a terra também determina a posição da casa dentro da propriedade e
configura o espaço da roça. Construída em lugar quase sempre mais alto, de onde se pode ver
toda propriedade, a casa está onde muitas vezes seria mais difícil plantar por causa do relevo.
Comumente, no meio rural, quanto mais antiga a casa, mais conforto ela tem. Isso porque o
imóvel é construído tendo apenas o básico para se viver nele. Depois, com o passar do tempo
e as economias, vão se conquistando os alpendres, as lajes, a pintura na parede, entre outros
elementos que deixam a casa mais confortável e vistosa.
A configuração e a ocupação cotidiana do imóvel estão diretamente relacionadas com
os trabalhos e atividades produtivas da família. Se o agricultor precisa de espaço para colocar
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produtos na bandeja, a mesa do alpendre é grande e fica desocupada de qualquer item que não
sejam os alimentos. Se ele vende produtos refrigerados, grandes e novos eletrodomésticos
contrastam com a simplicidade da casa. Ou seja, a casa do agricultor familiar se adapta mais
às suas atividades de trabalho do que às suas necessidades de descanso, como é mais comum
no meio urbano.
O imóvel onde vive o agricultor familiar possui duas cozinhas. Uma delas é um
cômodo fechado, integrado ao restante da casa, onde estão os armários e eletrodomésticos
mais novos e bonitos. Esse ambiente é mantido sempre muito limpo e organizado, o que não é
tão difícil graças a seu pouco uso. Esse cômodo é utilizado especialmente durante a noite,
quando a casa já está fechada e a hora de dormir se aproxima. A família, em geral, vai até o
cômodo para tomar água ou, no máximo, esquentar a comida que foi preparada no almoço no
fogão a lenha.
A segunda cozinha fica integrada ao alpendre ou área de serviço da casa, ao lado da
primeira, o que torna fácil transitar entre uma e outra. Aberta, com vista para a propriedade,
para o galinheiro, entre outras edificações espalhadas pela propriedade, é nessa cozinha onde
cotidianamente se preparam os alimentos e se fazem as refeições. Essa cozinha externa tem
fogão a lenha, considerado mais rápido e eficiente para a cocção dos alimentos, mesas
grandes, tanques e, por vezes, eletrodomésticos mais antigos que substituem os mais novos
que estão na cozinha interna da casa.
A cozinha externa é, predominantemente, espaço da mulher, seja para cozinhar as
refeições da família, para separar, lavar e empacotar alimentos a serem vendidos, ou mesmo
para descansar. Utilizada como um espaço multifuncional, é nesta cozinha onde se recebem as
visitas, onde conversam, fazem as refeições e intervalos da rotina de trabalho.
A sala é o lugar onde se assiste TV, especialmente as novelas e o Jornal Nacional.
Neste cômodo são expostos os principais elementos decorativos pessoais da família, como
fotos antigas, troféus de torneios de futebol, medalhas e imagens religiosas. Os sofás contam
com capaz de elástico, que os protegem da poeira e da ação do tempo. Os móveis onde ficam
instalados os televisores também abrigam elementos decorativos de porcelana, porta-retratos e
forros pequenos bordados à mão.
No geral, a sala se mantém fechada e é utilizada ao longo do dia somente para dar
acesso aos quartos – onde crianças e jovens costumam passar o dia, seja para estudar, para
acessar a internet ou cochilar, mas que só são frequentados pelo casal da família à noite, na
hora de dormir. Tais quartos possuem muito pouco além de camas, guarda-roupas e cômodas
ou prateleiras sobre os quais encontram-se bíblias, santinhos e aparelhos de rádio.
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A casa conta com apenas um banheiro, que é dividido por toda a família. O acesso a
ele se dá por uma das cozinhas. Sem armários ou outros acessórios, o cômodo conta com
espelhos e rolos de papel higiênico pendurados e outros elementos menos comuns em
banheiros urbanos, como caixa de descarga de corda e escova de lavar roupa de madeira.
Além dos espaços, alguns objetos da casa frequentemente denunciam a posição
ocupada por cada um dos membros da família a que se relacionam. Uma cadeira de fio ou
uma poltrona no alpendre é comumente o lugar em que o homem se instala quando chega da
lida. Ali ele descansa, toma ar, observa o movimento da casa e da roça. Neste lugar, ele é
comumente servido de água e comida. É ali que os outros membros da família buscam
encontrá-lo quando sabem que está em casa.
Já o fogão determina o espaço frequentado pela mulher, indicando sua rotina.
Instalado na área ao lado da porta da cozinha interna, junto a grandes mesas, afastado de
outros elementos da cozinha, tais como fornos, armários e geladeiras, indicam a
multiplicidade de funções realizadas pela mulher. Enquanto monitora a comida no fogo, ela
pode observar a roça, o movimento dos jovens dentro da casa e realizar atividades paralelas
nas mesas e bancadas, tais como limpar alimentos e prepará-los para a venda.
Em relação aos jovens, os aparelhos eletrônicos, tais como notebooks, modens de
internet, aparelhos de TV e por vezes videogames indicam o lugar em que passam a maior
parte do tempo. Circunscritos ao ambiente do quarto ou de um cômodo reservado da casa,
esses objetos indicam que os jovens gastam boa parte do tempo livre diário em lazer e
entretenimento.
Objetos que revelam contrastes entre o antigo e o novo também compõem o ambiente
doméstico do agricultor familiar. Frequentemente, TVs de plasma, equipamentos de ginástica,
panelas elétricas, entre outros eletrônicos, dividem espaço com abóboras de porcelana, bibelôs
e forros artesanais. Os objetos indicam que os lares do campo se modernizam e integram
tecnologias, mas mantém apego especial a objetos de família e que representam sua cultura.
Se o campo é definido pelo agricultor rural como a própria terra, a cidade é definida
pela rua, termo que assume também significado diferente do que possui na cidade. Rua não
representa um corredor plano, pavimentado ou cascalhado por onde transitam veículos. Para o
agricultor familiar, rua é o lugar externo à roça, ou seja, a cidade e tudo que está do lado de
fora do universo rural. As pessoas da rua, as coisas da rua, as atividades que se faz na rua
envolvem uma série de elementos que contrastam com a vida rural. Viver na rua não significa
não ter lugar onde morar, mas significa viver longe da roça, que para ele é o lugar do lar.
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É na rua que o agricultor familiar resolve problemas burocráticos, busca insumos para
a lavoura e para sustentar a casa. Na rua são realizadas as reuniões das associações, as
consultas médicas e contatos com amigos e familiares. Ademais da importância de todas essas
atividades, a comercialização do que produz na roça é o principal motivo que leva o agricultor
familiar à rua.
Entre os principais pontos de venda está a Feira do Produtor Rural, realizada todas as
quintas-feiras, na praça central de Itapuranga. Apesar da hora certa para começar, o
movimento na cidade tem início muito antes do soar da sirene, que toca às 17h e autoriza
produtores a começar as vendas. Logo após o horário de almoço, a praça começa a ser tomada
por grandes brinquedos infantis infláveis, vendedores ambulantes de picolé, cintos de couro,
doces caseiros e outros itens que podem ser carregados nos próprios ombros ou em pequenos
carrinhos. A partir das 15h, os bancos da praça começam a ser tomados por idosos, crianças,
adolescentes em grupo e famílias inteiras para quem a Feira não é só um local de compras: é
espaço de socialização em que se reencontram, atualizam as conversas, namoram e se
divertem.
Os feirantes também começam a chegar para instalar suas bancas, cuja montagem é de
responsabilidade de cada um, a partir das 15h. Enquanto os compradores chegam, eles
recebem pedidos e fazem reservas de produtos para vender depois que a sirene tocar. Como
toda a família costuma ir para a Feira, alguns aproveitam o período que antecede às 17h para
realizar outras atividades na cidade, como ir ao banco, visitar parentes ou fazer compras no
comércio local.
Fotografia 13 – Moradores da cidade se mobilizam para a Feira do Produtor Rural

Fonte: elaborada pela autora, 2018
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A Feira do Produtor Rural tem um movimento diferente das feiras livres comuns: os
compradores se adiantam para comprar os produtos mais cedo, mesmo que custem um pouco
mais. A busca pelos alimentos mais frescos e vistosos fazem com que a primeira meia hora de
feira seja bastante cheia e tumultuada. Enquanto clientes se atropelam de um lado para o
outro, como se percorressem com muita objetividade um mapa que traçaram mentalmente na
busca de seus produtos, feirantes tentam ouvir todos os pedidos, receber o dinheiro, encontrar
o troco e embalar o produto da maneira mais rápida que podem.
Depois dos primeiros 30 minutos de feira, uma caminhada pelas bancas mostra que, na
maioria dos casos, mais da metade do que foi posto à mostra já foi vendido. O movimento de
compra continua de maneira menos intensa até as 18h30 – mesmo que os moradores da cidade
que já compraram o que queriam permaneçam nas imediações da praça socializando com
outros moradores urbanos ou do campo. O movimento só se encerra em definitivo depois das
19h, quando a feira termina oficialmente e os feirantes tem autorização para desmontar suas
bancas.
Aos domingos de manhã também se realiza outra feira de alimentos no município. No
entanto, diferente da Feira do Produtor Rural, ela não é formada apenas por agricultores
responsáveis pela produção do alimento comercializado, mas também admite feirantes que
comercializem produtos adquiridos na Ceasa e que eventualmente sequer possuam vínculo
com o meio rural. Isso leva a uma competitividade de preços baixos, que fazem com que
muitos produtores da agricultura familiar não participem da feira dos domingos, ou participem
apenas quando tem excedente de produção expressivo.
O fato de ser realizada pela manhã também é um fator que dificulta a participação do
agricultor familiar na feira de domingo. Uma vez que para o agricultor familiar é fundamental
que o alimento esteja fresco quando disponibilizado para a venda e que toda a preparação dos
alimentos é feita de maneira artesanal, muitos produtores preferem não participar da feira por
não ter condições de preparar tudo durante a madrugada.
No que se refere a diversão e lazer, a rua significa pouco para o agricultor familiar,
apesar dos atrativos que uma cidade pode ter. Restaurantes, bares, shows e eventos não
costumam tirá-lo de casa – a menos que estejam relacionados ao aniversário do município ou
a festas tradicionais da região. Em contrapartida, a família do campo prefere se divertir em
pesque e pagues, novenas, folias13 e festas de família realizadas por amigos e parentes na zona
rural. As visitas são sempre programadas com antecedência, uma vez que sair de casa
13

Também conhecida como folia de reis ou reisado, a folia é uma festa tradicional folclórica da religião católica
em que se celebra a adoração dos reis magos ao nascimento de Jesus Cristo.
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significa organizar a rotina de trabalho de modo que não faltem produtos para serem
comercializados.
5.3.2 A família e divisão de tarefas
Na família do agricultor familiar, homens, mulheres e jovens possuem papeis bem
definidos, seja nos cuidados com a casa, seja nos cuidados com a roça. Responsável pela
administração da casa e do dinheiro, a mulher assume o papel de gestora da família. É ela
quem tem o controle das despesas de uma maneira mais abrangente. Em alguns casos, quando
o homem cuidou do dinheiro, a família costumava passar por um número mais frequente de
situações de dificuldade financeira. Isso porque ele acabava investindo mais em insumos e
equipamentos para a propriedade do que o orçamento da família comportava.
Considerado mais “sem cabeça” do que a mulher para cuidar das finanças, o homem
entrega o dinheiro que ganha à esposa e retira o necessário com ela sempre que preciso. Com
conhecimento e domínio dos recursos necessários para as despesas domésticas, ela é quem
sempre sabe quanto se pode investir na propriedade ou quanto gastar com itens supérfluos. É
ela quem cuida de abastecer a despensa da casa para que nada falte.
Embora não considere o trabalho na roça como sua atividade principal, a mulher da
família também realiza trabalhos diretamente na terra. Classificado por ela mesma como um
“serviço maneiro”, ela costuma realizar atividades de manejo e alimentação animal, plantio,
plantio e colheita.
Eu trabalho e ajudo sim. Na lavoura eu ajudo com serviço maneiro, né. Igual,
quando a gente vai plantar alguma coisa, eu ajudo ele colocando a muda no chão.
[...] Quando é época de panhar pimenta, eu ajudo ele a panhar pimenta. Quando tá
dando muito tomate eu ajudo ele a arrumar os trem da feira (RITA, 2018,
informação verbal).

Importante falar de como a definição de serviço maneiro não tem a ver diretamente
com força física de quem a executa, mas sim com o gênero, como mostram estudos anteriores
(PAULILO, 1987). A mulher da família rural fica curvada por horas plantando mudas e
colhendo frutos. Ela carrega um bezerro nos braços, desloca caixas cheias de mamão de um
lugar a outro com habilidade e aparente facilidade. Mas, mesmo assim, ela e sua família
consideram que esse tipo de atividade é leve comparada ao trabalho executado pelo homem
da casa.
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Na verdade, qualifica-se o trabalho em função de quem o realiza: são “leves” as
atividades que se prestam à execução por mão-de-obra feminina e infantil. Importa
destacar que essa classificação está associada a diferentes remunerações: maior para
o trabalho “pesado”, menor para o “leve”, mesmo que ambos demandem o mesmo
número de horas ou que o esforço físico exigido por um tenha como contraponto a
habilidade, a paciência e a rapidez requeridas pelo outro (PAULILO, 1987, p. 3)

Em geral, é possível observar ainda que o argumento para qualificar como leve a
atividade feminina, bem como por se pagar menos por ela, está também relacionado ao fato de
que a mulher trabalha para “ajudar” e não tem a obrigação de sustentar a família (PAULILO,
1985). “Meu prazo de ajudar ele é mais pouco, mas sempre que ele vai mexer com um serviço
maneiro eu vou ajudar ele” (RITA, 2018, informação verbal). “Ela [a filha Franciele] fica
mais ajudando em casa, porque ela estuda. Mas eu ajudo na roça” (VÂNIA, 2018, informação
verbal).
Eu ajudava ele muito. Eu que vendia [as hortaliças] e ele ficava [em casa], porque
ele não dirige e eu dirijo. Aí eu saia pra vender e ele ficava cuidando. Agora to meio
parada. Não tô conseguindo trabalhar mais não (DIVINA, 2018, informação verbal,
sobre não conseguir trabalhar por conta do problema no joelho)

Fotografia 14 – Vânia realiza o empapelamento de mamões

Fonte: fotografia tirada pela autora, 2018

A concepção de que trabalha para ajudar e não para prover o sustento da família
também está relacionada ao desempenho de outras atividades laborais no meio rural.
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Conforme Silva (1997), o campo passou a contar com agricultores que também
desempenham papéis profissionais antes considerados tipicamente urbanos, tais como
motoristas, empregadas domésticas, zeladores etc. O estudo permitiu observar que este
fenômeno, conhecido como part-time (exercício da atividade agropecuária em tempo
parcial) é mais comum entre as mulheres.

A profissão dela mesmo é costureira” (JOSÉ, 2018, informação verbal).
Nos dias de panhar pimenta e nos dias de feira eu largo a costura e ajudo ele. Já fica
assim mais ou menos programado. Eu ajudo a encartelar verdura. Ele vai pondo na
cartela e eu vou passando o plástico. Aí, a hora que sobra um tempinho eu já volto
pra costura (RITA, 2018, informação verbal).
Eu já trabalhei de doméstica na rua também. Morava na roça e ia todo dia”
(DIVINA, 2018, informação verbal).

Ademais, foi possível observar que as características histórico-culturais da unidade
familiar brasileira determinam a maneira como são classificados os trabalhos masculino e
feminino. Como a figura masculina ainda é tida, predominantemente, como a mais importante
no núcleo da família, é consequente que o trabalho que ele realiza também seja tido como o
mais relevante – mesmo que mulheres e jovens realizem atividades fundamentais para a
manutenção do lar. Assim, a dificuldade, o peso e a importância do trabalho estão diretamente
relacionados à posição que cada membro ocupa na hierarquia familiar.

Em síntese, a posição subordinada das mulheres na esfera produtiva dos
estabelecimentos agropecuários é assim evidenciada:
 as tarefas executadas no âmbito da esfera produtiva (produção destinada à
comercialização) só são contabilizadas como parte de um esforço coletivo, na
maioria das vezes aparecendo apenas como ‘ajuda’;
 seu trabalho na esfera produtiva permanece praticamente invisível, tendo em
vista que é praticado no interior do estabelecimento, sendo os homens
praticamente os únicos responsáveis pelos contatos com o exterior (contato com
extensionistas, bancos, sindicato, cooperativa, firmas vendedoras de insumos e
compradores);
 elas não detém o conhecimento tecnológico necessário para administrar o
estabelecimento agropecuário;
 elas não administram os recursos originados com a venda da produção
(BRUMER, 2004, p. 221).

Para além do que se relaciona com as finanças e atividades da roça, a mulher é
também a responsável para que todas as tarefas do dia a dia sejam cumpridas dentro do prazo,
seja entre os adultos ou entre os jovens. É ela quem acorda os filhos e netos para a escola ou
para iniciar seus afazeres; quem lembra o marido do horário de sair para os seus
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compromissos; quem garante que todos se alimentem na hora correta; quem lembra a hora de
cada um tomar banho; entre tantas outras atividades do cotidiano.
Mesmo que o controle financeiro e da rotina da casa estejam a cargo da mulher, é o
homem quem assume o papel de provedor da família, pois considera-se que sem o trabalho
dele não é possível sustentar a casa – por mais que as tarefas da casa e da roça sejam
compartilhadas. O homem é o maior responsável por fazer com que o cultivo da lavoura ou a
criação de animais seja suficiente para manter a família. Por isso, é ele quem decide quando,
quanto e onde plantar, para quem e quando vender. É ele quem também decide entre investir
ou não em equipamentos e máquinas, buscar financiamento ou outro tipo de empréstimo,
mudar ou se manter na atividade. Ou seja, é o homem quem detém o poder de decisão, mesmo
que a esposa seja consultada antes que as escolhas sejam feitas.
O papel de provedor está relacionado ao perfil empreendedor comum entre os
homens do campo. Tendo como característica um comportamento multifacetado em
constante renovação, o empreendedorismo está diretamente relacionado com a adequação a
mudanças e à busca por inovação. De maneira geral, o empreendedor tem conhecimento das
mudanças causadas por suas possibilidades de seu sucesso e fracasso, mas que ainda assim,
não temem fazer coisas erradas:
É a mudança o que sempre proporciona a oportunidade para o novo e o diferente.
A inovação sistemática, portanto, consiste na busca deliberada e organizada de
mudanças, e na análise sistemática das oportunidades que tais mudanças podem
oferecer para a inovação econômica ou social (DRUCKER, 1987, p. 45).

Esse perfil reflete numa busca constante por melhorias que refletem em mudanças na
produção, aprimoramento de atividades técnicas e melhor qualidade de vida.

A gente sempre sonha em melhorar um pouco. Igual aqui, nóis tem 44 lote aqui e
isso não foi comprado de uma vez. Comprou oito lote, foi trabalhando, passa uns
anos, compra outro, compra outro. Nóis tem outra chacrinha ali de três alqueires. E
como diz o caso, tudo é tirado do trabalho (MOISÉS, 2018, informação verbal).

“Tem um cara em Itaberaí que tem [lavoura de uva]. Fui lá visitar ele, fiquei com
vontade de plantar e plantei” (SIMÃO, 2018, informação verbal).
Consequência do perfil empreendedor, a tecnização é um dos elementos que
caracteriza o trabalho do homem do campo. Embora o nível das técnicas adotadas esteja
intimamente relacionado ao poder econômico e mesmo à escolaridade do produtor rural,
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observa-se que a busca pela tecnização é comum entre os agricultores, que esperam cultivar
mais com menos recursos – sejam eles financeiros, materiais ou humanos.
A gente vai pesquisando e vai achando. Só que o pessoal de Indaiatuba trabalha só
com produto nacional e não tem o importado. E o importado é mió. A fita nacional é
reciclada e é bem mais fraca. Os grampos deles não são tão afiados. Essa fita é uma
maquininha que pega o ramo da uva e prende no arame. A gente leva lá e põe na
distância que quer. Prende até em bambu. É pra direcionar ela no arame (SIMÃO,
2018, informação verbal).

Se não é hoje as tecnologias que existem hoje tava era faltando alimentos, com
certeza. Porque não dá pra trabalhar sem tecnologia arame (SIMÃO, 2018,
informação verbal).

Fruto de uma expansão da atividade econômica e industrial para o campo, essa
tecnização “conduz à inserção de ações e de objetos técnicos (da indústria, do lazer, dos
serviços, do agronegócio), geralmente concebidos, produzidos e vendidos a partir de uma
racionalidade técnica e urbana” (CANDIOTTO; CORRÊA, 2008, p. 238).
No entanto, isso não significa uma subordinação do campo em relação ao ambiente
urbano, mas sim a relação de continuum em que se procura compreender a coexistência dos
dois ambientes. Sem adentrar nas discussões dos interesses econômicos de grandes empresas,
é possível observar que o urbano se conecta às necessidades do campo e responde a elas.
Importante destacar que, mesmo que o papel de provedor ainda seja ocupado pelo
homem, já se podem observar fatores que caracterizam uma organização mais igualitária da
família rural. Prova disso é a constante valorização do trabalho feminino, tanto por parte do
homem como por parte da mulher, que reconhece e faz questão de destacar o quanto suas
atividades são importantes para a organização da família – sejam eles trabalhos relacionados à
lida na roça, a atividades domésticas ou a trabalhos extras que complementam a renda.
Mesmo que esse trabalho seja ainda considerado como uma ajuda, não se pode dizer que seja
uma ajuda dispensável, mas sim algo essencial para a qualidade de vida e manutenção da
renda da família.
Jovens e crianças, filhos e netos do agricultor familiar, assumem papel de auxiliares
na organização do lar. Dedicados, principalmente aos afazeres domésticos, eles pouco
contribuem com as atividades produtivas. Em alguns casos, ajudam na preparação e na venda
de produtos nas feiras da cidade, mas não costumam contribuir com as atividades da roça.
A ausência da participação dos jovens nas atividades produtivas se deve especialmente
ao desinteresse pelo trabalho no campo. A lida não representa um atrativo para eles, cujos
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sonhos e projetos futuros estão sempre relacionados ao mundo da cidade. O desejo de estudar
em outra cidade e cursar graduações tipicamente urbanas (como engenharia civil e
enfermagem) indicam uma baixa valorização da cultura rural e pouco interesse entre os jovens
em dar continuidade ao trabalho dos pais e avós.
É também na valorização dos estudos que reside outro motivo que afasta os jovens da
atividade rural. O agricultor familiar entende que os filhos e netos só terão uma vida melhor
se puderem se dedicar a uma carreira acadêmica. Por isso, não exigem deles que gastem seu
tempo com a atividade rural, que o próprio agricultor familiar considera difícil e, muitas
vezes, ingrata. Assim, prefere que os jovens passem o tempo fora da escola realizando
exercícios escolares, estudando e lendo livros – práticas que acredita aproximar os mais
jovens de um mundo letrado que pode dar a ele melhores oportunidades na vida.
Isso significa que, para o agricultor familiar, vale a pena abrir mão da força de
trabalho dos mais jovens quando isso significa garantir um futuro melhor do que a vida que
ele tem – e que não venha da roça.
Assim, foi possível identificar três perfis que compõem a família rural, conforme
ilustrado na Figura 7:
Figura 7 – A divisão de tarefas na agricultura familiar

Fonte: elaborada pela autora (2018)
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5.3.3 O cotidiano e o trabalho
O dia a dia da família do agricultor familiar se organiza em torno de sua atividade
produtiva, que normalmente não tem hora fixa para começar ou terminar. Depende do estágio
da lavoura, do número de animais para ordenhar e também da posição do sol. Enquanto há luz
do sol, é certo que há pelo menos uma pessoa na propriedade adubando, plantando, irrigando,
colhendo, manejando, limpando, ou seja, realizando trabalho na terra.
No entanto, as atividades laborais não costumam esperar o sol nascer nem terminar
depois que ele se põe. Comumente, antes das 6h da manhã e depois das 18h, são realizadas
tarefas complementares ao trabalho direto da lavoura, tais como embalagem e preparação de
alimentos para comercialização, limpeza de áreas de trabalho, preparo de ferramentas e
adubos.
Ou, a nossa vida é dura. A gente levanta 5h30 da manhã, que é a hora que as
meninas levantam pra ir pra escola, né. A gente leva elas no ponto ali em cima, e aí a
gente não para não. A gente já vai pro curral, do curral já vai pra lavoura e não tem
hora de parar não. Sempre que tem necessidade a gente para mais cedo, quando tem
uma precisão de ir na cidade, uma coisa assim. Mas não tem horário de parar não. É
enquanto der jeito (JOSÉ, 2018, informação verbal).

A necessidade de cuidado com a terra ou com os animais é o que determina a hora de
sair da cama, a hora de sair de casa para comprar insumos e só a finalização da meta diária de
atividades é que determina a hora de ir para a cama. Indiferente a sábados, domingos e
feriados, o trabalho sempre continua porque a demanda por serviço é ininterrupta.
Nós aqui não tem feriado, domingo, essas coisas. A pessoa que trabalha na cidade,
sempre tem um feriado e se ele tem muito tempo, ele vai procurar alguma coisa pra
fazer. Mas a gente que trabalha na roça, tem aquela rotina. Não é que a gente
trabalha demais, que a gente é escravo do serviço não. É porque tem coisa que cê
tem que fazer todo dia. Por exemplo, tratar de gado, a gente faz todo dia. E assim é
as outras coisas (JOSÉ, 2018, informação verbal).

Entre os pecuaristas produtores de leite, a rotina de trabalho começa por volta das 5h
da manhã. Os animais precisam ser ordenhados antes que a cooperativa ou outro atravessador
passe para buscar o leite, a partir das 7h da manhã. Embora já exista muita tecnologia para
realizar a ordenha, o agricultor familiar ainda tem pouco acesso a ela. Em muitos casos, ele
ainda tira leite na mão ou dispõe de equipamento simples de ordenha, que não realiza o
processo de coleta e armazenamento de leite da maneira mais eficiente.
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Fotografia 15 – José cuida da alimentação do gado leiteiro

Fonte: fotografia registrada pela autora (2018)

Depois das vacas ordenhadas e do leite entregue, o agricultor familiar se dedica a
outras atividades relacionadas à alimentação e ao manejo do rebanho. Apartadas as vacas
leiteiras dos bezerros, os animais são soltos no pasto e retornam ao curral no fim do dia. Na
manhã seguinte, o trabalho recomeça.
Para o agricultor, a rotina é um pouco mais diversificada, pois o trabalho depende do
estágio em que se encontra a lavoura. Há épocas em que é preciso irrigar a horta com o nascer
do sol. Em outros tempos, a chuva se encarrega desse serviço. Atividades de adubação e
revolvimento da terra são executadas pelo homem da família e não há hora do dia para serem
realizadas.
O plantio, especialmente no caso do cultivo de hortaliças, é comumente realizado pela
manhã pelo homem e pela mulher da casa. Considerado pela família como um trabalho mais
leve, que não envolve uso excessivo de força, as mulheres são responsáveis por “colocar a
muda no chão”, enquanto os homens fazem as covas.
O monitoramento contra pragas é realizado diariamente, especialmente no cultivo de
frutas e hortaliças. O agricultor familiar – que tem uma produção pequena e,
predominantemente, não contrata mão de obra fixa – realiza pessoalmente a vistoria das
plantas. Lavas e ovas são removidas manualmente das folhas e frutos para combater o
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desenvolvimento das pragas. Assim, o produtor evita o uso de defensivos. Este é um trabalho
diário realizado predominantemente pelo homem da família.
Entre aqueles que se dedica à fruticultura, acrescenta-se ainda o trabalho de poda,
fixação de guias e enxerto das plantas. A maioria das atividades deste tipo, assim como
adubação e aplicação de defensivos, são realizadas pelo agricultor familiar sem orientação
técnica contínua. Embora façam referência a trabalhos de técnicos da Emater e do Serviço
Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), o produtor rural confia mais na própria experiência
para decidir quanto ao que fazer em sua propriedade.
Aquele Wellington é um agrônomo muito bom. Sempre que eu vou lá no escritório
pra pedir uma orientação ou qualquer coisa assim ele me ajuda muito. Mas hoje ele
fica mais lá na cidade e quase não tem oportunidade de vir aqui ver as coisas. Mas
quando a gente pode estar falando com ele, ajuda muito (SIMÃO, 2018, informação
verbal, sobre chefe da Unidade Local da Emater em Itapuranga).
Eu acho que ele tem muito conhecimento teórico, mas a prática dele é pouca (JOSÉ,
informação verbal, sobre trabalho de técnico da Emater).
Um menino do Senar veio aqui e disse que minha lavoura de mamão tava perdida
quando deu aquelas manchas lá. Pensa! Ele é um agrônomo novo. Eles falam que
ajuda a gente, mas na verdade é a gente que ajuda eles. Vem aqui uma vez por mês,
pega as anotações que eu faço no caderno que ele me deu e vai embora. Mas ajudar
mesmo não ajuda muito não (SIMÃO, 2018, informação verbal).

No ramo de hortaliças, a fim de garantir que haja continuamente produtos para venda,
o agricultor mantém parcelas da lavoura em diferentes estágios de desenvolvimento. Assim,
no mesmo dia em que realiza a adução da terra em um canteiro, ele pode também estar
colhendo alimentos de outros. Isso mostra uma dedicação constante e diária a diferentes tipos
de atividades ligadas ao cultivo de alimentos.
A fase de colheita também conta com o envolvimento do casal. O arranquio14 de
mudas e folhagens, a separação, a lavagem e o empacotamento dos alimentos são tarefas
divididas pelo homem e pela mulher da casa. Os filhos e netos também auxiliam em alguns
desses processos, especialmente nos de preparação de produtos para venda.
A etapa de venda dos alimentos também é parte importante da rotina do agricultor
familiar. A comercialização é realizada em feiras, em pontos distribuídos pela cidade, para
mercados, por meio de atravessadores que levam os alimentos à Central de Abastecimento de

14

Embora o termo arranquio não esteja presente em alguns dicionários da língua portuguesa, a expressão técnica
refere-se ao processo de retirada de uma planta do solo. Por ser a expressão predominantemente utilizada pelo
agricultor familiar, ela foi adotada no presente estudo.
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Goiás (Ceasa), localizada em Goiânia, e também por meio de entregas em domicílio ou por
retiradas diretas na propriedade.
Nos dias da Feira do Produtor Rural, o trabalho na roça fica em segundo plano, dando
lugar à preparação, embalagem e produção de alimentos (nos casos de produtos beneficiados,
como rapaduras e doces) para a feira. Toda a rotina do dia é organizada para que às 16h –
prazo máximo em que é permitido acessar a área da feira de carro para o transporte dos
alimentos –, ele já esteja com a sua banca instalada. Assim, os horários de almoço, lanche da
tarde, jantar e mesmo a hora de dormir sofrem alterações conforme a demanda por serviço.
Fotografia 16 – José embala tomates para venda na Feira do Produtor Rural

Fonte: fotografia registrada pela autora (2018)

Para além dos centros organizados de comercialização, a rodoviária do município de
Itapuranga é um local já reconhecido como um espaço de rotina de venda hortaliças e outros
alimentos da agricultura familiar, mesmo que o comércio não seja regulamentado pela
prefeitura municipal. Durante a semana, em horário comercial, diferentes agricultores
familiares se dirigem até lá para vender seus produtos. A presença do agricultor nos arredores
da rodoviária não tem periodicidade fixa, nem tampouco os alimentos levados para
comercialização são sempre os mesmos, porque a oferta depende de quais alimentos estão
prontos para a comercialização naquele momento. Mesmo assim, durante todo o dia é possível
encontrar agricultores por lá, bem como consumidores à procura dos alimentos.
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O dia de venda de alimentos na rodoviária é um dia em que o trabalho na roça também
fica em segundo plano. Assim como nos dias de feira, tudo que é feito na roça gira em torno
da colheita e da preparação dos alimentos para a venda, uma vez que tudo precisa estar pronto
para estar na rodoviária nos horários de melhor movimento.
Embora sejam também pontos de venda, os mercados da cidade não são os melhores
fregueses do agricultor familiar. Isso porque os estabelecimentos exigem periodicidade fixa
de entrega e preços baixos, como os encontrados na Ceasa, condições que o agricultor
familiar não consegue cumprir. Mesmo assim, em alguns casos, ele oferece o excedente da
produção aos mercados e tem sucesso na venda.
O excedente da produção que não é absorvido pelo movimento das feiras nem pelo
comércio local é levado à Ceasa. A intermediação da venda feita por atravessadores faz com
que essa também não seja uma das formas de comercialização preferidas pelo agricultor
familiar. O atravessador interfere nas condições de preço de venda do alimento e, muitas
vezes, o agricultor sequer tem certeza que o dinheiro entregue pelo atravessador é o mesmo
que ele recebeu ao vender o produto na Ceasa. Embora a Central de Abastecimento
disponibilize informações sobre os preços pagos ao produtor em sua página na internet, o
agricultor familiar não costuma acessar essas informações – especialmente porque não
desenvolveu esse hábito, e não por não ter acesso à internet.

Tem coisa que a gente vende pra Goiânia que tem muito atravessador e é
complicado. Não é fácil lidar com eles não. Tem que ficar com um olho aqui e outro
no mercado em Goiânia, senão tem prejuízo” (SIMÃO, 2018, informação verbal).

Outros elementos do cotidiano

Se é o trabalho que determina o que se deve fazer na maior parte do dia, são as
refeições que fracionam o tempo na roça. O café preto ajuda a sair da cama para começar a
lida. Servido puro ou com algum biscoito preparado no dia anterior, a primeira refeição do dia
colabora para o despertar de quem precisa de muita energia para realizar trabalhos braçais já
nas primeiras horas da manhã.
A hora do almoço é a hora de interromper a atividade no campo para reestabelecer as
forças. Carne de lata, linguiça, carne de panela, arroz, feijão, legumes cozidos e salada crua
são os alimentos mais presentes. Em geral, quanto mais tempo de trabalho braçal, maior o
volume de comida no prato. Suco natural da fruta, sucos preparados a partir de pós
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industrializados ou refrigerantes acompanham a comida. Como sobremesa, melancias,
bananas e laranjas são frequentemente servidas.
Entre as famílias em que há jovens em idade escolar, o almoço representa ainda o
horário de retorno deles à casa e, consequentemente, à realização de tarefas que os envolvem,
tais como a limpeza da casa e lavagem de louça. Quanto mais jovens os filhos e netos do
agricultor familiar, mas eles interferem também na alimentação preparada para a família. Com
um paladar que rejeita alimentos como frango caipira com caldo de açafrão, carnes de porco e
pequi, os jovens demandam que sejam preparados bifes bovinos ou pequenos pedaços de
frango de granja frito –, mesmo que esses outros alimentos típicos da cozinha rural goiana
sejam preparados para agradar o paladar dos mais velhos.
Assim, a convivência de diferentes gerações leva a uma diversificação do alimento
que é servido. Isso se dá, não só pela variação do cardápio das principais refeições do dia,
como também ao colocar na despensa itens pouco consumidos pelos mais velhos, tais como
balas, chocolates, doces e salgadinhos industrializados. Mesmo estando mais acostumados a
lanches e doces caseiros, o agricultor familiar consome alguns desses produtos,
disponibilizados especialmente na merenda.
Servida cerca de três horas após o almoço, a merenda é preparada pela mãe da família
ou pelos mais jovens. Bolos, biscoitos de polvilho fritos e assados, pães e biscoitos de queijo
são os principais alimentos dessa refeição que sinaliza o encaminhamento para o fim das
atividades de campo. Mesmo que volte a mexer na terra depois desta refeição, o agricultor
familiar costuma usar esse tempo até o pôr do sol para irrigar a lavoura ou armazenar insumos
e ferramentas. Terminadas essas tarefas, ele se dirige para os arredores da casa, onde pode
alimentar pequenos animais de criação, fazer a manutenção de equipamentos, cuidar de algum
conserto na casa ou cumprir outras atividades domésticas.
Esse tipo de atividade é realizada até a véspera da hora do jantar, quando a família
encerra o trabalho para, nesta ordem, tomar banho, realizar a última refeição do dia e
descansar. A comida servida reúne os alimentos requentados que foram preparados no
almoço, acompanhados por alguns complementos novos, como macarrão, ovos cozidos e
saladas frescas. Enquanto a refeição é preparada, o casal acompanha a programação da TV –
mesmo que a mulher o faça da cozinha, somente com os ouvidos, e o homem assista os
conteúdos do sofá da sala.
A participação do agricultor familiar em associações também gera hábitos cotidianos.
Cada entidade realiza pelo menos uma reunião mensal para tratar de assuntos dos associados.
Tendo em vista que o agricultor comumente participa de várias associações ao mesmo tempo,
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é comum ele se afastar das atividades da roça pelo menos uma vez por semana para participar
das reuniões.
Durante as reuniões, são tratados principalmente assuntos relacionados à Feira do
Produtor Rural, da qual todas as associações do município participam. Além disso, o
agricultor familiar considera que o momento das reuniões é importante principalmente porque
proporciona oportunidade de troca de experiência entre os associados. Nessas ocasiões, são
discutidas, formal ou informalmente, questões relacionadas ao combate a pragas específicas
que atacam em determinada época do ano, sementes, mudas e insumos de qualidade, entre
outros assuntos que podem facilitar o trabalho de uns com base na experiência de outros.
As discussões formais e informais das reuniões das associações envolvem ainda
assuntos noticiados pela mídia. Agricultores que tiveram acesso a determinados conteúdos da
mídia costumam repassar aos demais associados informações do setor agropecuário, ou da
política e da economia que possam ser de interesse dos demais associados ou da sociedade de
maneira geral.
Mesmo que aceitas como movimentos importantes que favorecem a colaboração e a
troca de experiência, as reuniões das associações nem sempre são consideradas produtivas
para o agricultor familiar. Isso porque o tempo gasto numa reunião podia estar sendo aplicado
para fins de trabalho ou de descanso. Assim, muitos agricultores criticam o formato e a
duração das reuniões, que deveriam ser mais objetivas e pontuais.
Além do trabalho e dos compromissos gerados pela participação em associações,
alguns outros hábitos secundários integram a rotina das famílias. Visitas à igreja, à Feira da
Lua, que se realiza às sextas-feiras e onde são comercializadas roupas e alimentos prontos
para o consumo, fazem parte das atividades que o agricultor familiar faz para se divertir e para
confraternizar. O acesso a produtos de entretenimento da mídia, tais como novelas, o
Domingão do Faustão e o The Voice, ambos exibidos pela TV Globo, também são tidos como
elementos de entretenimento acessados pelo agricultor familiar em ocasião de folga. Mesmo
assim, não há uma assiduidade da audiência, que assiste aos programas quando não há
atividades da rotina da roça que necessitem serem executadas naquele momento.
5.3.4 As condições de vida
Embora considere que a rotina da vida no campo seja dura (motivo pelo qual esperam
coisas melhores para os filhos e netos) o agricultor familiar se orgulha do que faz e não se
imagina trabalhando com outra coisa. A habilidade com o trabalho na roça é uma herança de
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família, algo que se aprende de pequeno e que considera difícil pra alguém da cidade
aprender.
Nóis toda vida só sabe mexer com isso. Nóis não sabe fazer outra coisa. Vem de
bisavô, avô, pai. Toda vida, nossa origem é rural (MOISÉS, 2018, informação
verbal).
Fui nascido no campo. Viemos pra cidade, voltamos pro campo e temos prazer de
plantar. Já tive a oportunidade de parar, de fazer outras coisas, mas eu gosto muito
(SIMÃO, 2018, informação verbal).
Se você pegar um caboco desse da cidade aí, mesmo novo, ele num dá conta de
fazer o que nóis faz não. Não é porque nóis somos mió, mas é que o corpo não tá
acostumado e num guenta ficar no sol, mexendo do jeito que nóis faz (MOISÉS,
2018, informação verbal).

Embora não tenha luxos, ele considera a vida confortável. A geladeira da família do
campo está sempre farta e as prateleiras, sempre cheias de alimentos – fartura que muitas
vezes contrasta com a simplicidade dos ambientes. As dificuldades de acesso a mercados,
localizados na rua, fazem com que os estoques sejam sempre grandes para não se correr o
risco de nada faltar. Alguns itens, como refrigerantes, são inclusive comprados em fardos. Em
sua maioria, os alimentos não são de marcas de primeira linha, porque mesmo que disponha
de dinheiro para adquirir produtos mais caros, o agricultor familiar é acostumado ao mais
simples e se satisfaz com ele.
Não dá pra dizer que é uma vida organizada, nem tranquila. Digamos que é uma
vida digna. A gente não pode reclamar não. A gente tem saúde, trabalha todo dia, e
acaba tendo o pão de cada dia e um confortozinho. A gente leva. Graças a Deus, não
posso reclamar (JOSÉ, 2018, informação verbal).

O autoconsumo de alimentos é um dos aspectos que caracteriza a vida do agricultor
familiar. Assumindo o papel de uma importante prática para a perpetuação das unidades rurais
da pequena agricultura, a prática do autoconsumo tem relação direta com o modo de vida e
com a cultura das famílias rurais, se relacionando, inclusive, com as maneiras que socializam
e que constroem sua identidade (GRISA; SCHNEIDER, 2008).
Se a gente falar assim “vou trabalhar só pra comer e manter”, dá pra viver uma vida
mais ou menos (MOISÉS, 2018, informação verbal).

Plantei [pimentão fora de estufa] mesmo pra nóis comer e se sobre alguma coisinha,
eu vendo (JOSÉ, 2018, informação verbal).
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O cooperativismo também está entre os alentos que colaboram para que a vida no
campo seja considerada boa. Teoricamente, cooperativismo pode ser caracterizado como (1)
a união de indivíduos para alcançar interesses comuns, (2) movimento de autoajuda coletiva
com o objetivo de alcançar metas ou finalidades de grupo, (3) uma organização econômica
permanente, criada e mantida por um grupo e (4) movimento que promove o fomento e a
prestação de serviços de seus membros (DÜLFER, 1975).
Em resumen, las cooperativas son sumamente idóneas para fomentar la
consecución de los principales objetivos del desarollo agrícola, que se orientan en
el sentido de alcanzar las metas generales de desarrollo de la sociedade e de la
economía nacionale [...] Las cooperativas pueden ser instrumentos muy
importantes para la movilización de los recursos humanosen las zonas rurales y
para la modernización de la agricultura, debido a su eficacia conjunta, social y
econômica (DÜLFER, 1975, p. 34).

No entanto, mais do que se unir para conquistar vantagens no mercado, cooperativas e
associações fornecem ao agricultor familiar a sensação de pertencer a uma comunidade, que
está ligada às suas mesmas raízes.
Acho que a associação o que tem de bão é a união dos companheiros. Porque até se
for olhar assim, parece que é mais sacrifício do que benefício. Porque cê fica
comprometido, tem aquele dia marcado de reunião, tanta coisa, né, num prazo que
podia tar trabalhando ou descansando, tem que estar participando das reunião. (...) E
a gente troca muita ideia né, sobre assim, o medo de produzir, sobre comercializar,
sobre conviver com os outros. Às vezes ocê vê alguma coisa meio errada e você
pensa ‘não isso eu não posso fazer que é errado’, outra hora ocê vê uma coisa certa e
fala ‘oh, aquilo ali é bão’, ou a gente também orienta os companheiros ‘oh, vamos
trabalhar nisso aqui’ (SIMÃO, 2018, informação verbal).

Conforme dados da OCB-GO (2017), o setor cooperativista agropecuário é o que
mais agrega entidades em Goiás (Tabela 7). Integrando cooperativas mistas ou de atividades
agropecuárias específicas, os estabelecimentos apresentaram um total de R$ 5,62 bilhões de
receita bruta no ano de 2017.
Tabela 7 – Cooperativas Registradas na OCB-GO, por ramo de atividade (2017)
Nº de
cooperativas
74
48
36
29
13
7
4
3

Ramo
Agropecuário
Transporte
Crédito
Saúde
Trabalho
Educacional
Habitacional
Consumo
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1
Produção
0
Especial
0
Infraestrutura
0
Mineral
0
Turismo e Lazer
215
Total
Fonte: elaborada pela autora (2018) com base em informações da OCB-GO (2017)

O agricultor familiar tem convicção de que é o seu trabalho que alimenta e sustenta
toda a sociedade. Mas afirma isso sem arrogância. Ele fala com lamento de uma sociedade
que o olha como uma pessoa menor porque se veste de maneira humilde, tem pouco estudo e
nem sempre sabe usar as palavras de maneira correta. Ele desconhece o motivo dessa
soberania urbano sobre o rural, mas gostaria de compreender.

Porque se nóis parar de plantar aqui, eles lá não vão ter o que comer, do presidente
até aquela pessoa mais simples. Então eles precisa de nóis igual nóis precisa deles.
Eu num sei porque que é assim, mas é (MOISÉS, 2018, informação verbal).

Mesmo sendo visto como alguém que a sociedade urbana julga ser menor, o agricultor
acha que a vida é difícil, mas é boa. Não falta nada em casa e nunca vai faltar comida.
Enquanto tiver luz do sol, ele irá plantar, colher e ordenhar os animais. Ele não acredita que
crises e condições do mercado possam inviabilizar o seu sustento. Para ele, basta trabalhar
bem que sempre vai haver quem compre o alimento que ele produz.

Eu preocupo muito com produção, que é o mais importante para mim. Se produziu
bem, não falta comprador. Assim, sempre tem o momento de crise, mas se tivera
qualidade boa, tudo vai melhor. Não tem jeito (SIMÃO, 2018, informação verbal).

A simplicidade também dá o tom à maneira do agricultor familiar se vestir. Composto
por peças básicas, o guarda-roupas dele tem roupas de trabalho e roupas de passeio. Nunca
uma peça que pertence a um universo é usada noutro. Porque a roupa de trabalho é puída,
furada e manchada. Já a roupa de passeio é muito limpa e conservada – embora nem sempre
seja nova.
Essa diferenciação mostra que existe uma grande preocupação em parecer bem para o
mundo fora da porteira. Para sair à rua, ele busca eliminar os resquícios que a terra deixa em
si para que não seja julgado como alguém sujo ou mal apresentado. Já na roça, ele não se
importa com julgamento. O trabalho justifica as condições de suas roupas e calçados (quando
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ele os usa, já que muitos preferem trabalhar com os pés descalços) e ali, enquanto ele trabalha,
não se importa que seja visto assim.
Fotografia 17 – Vestimenta de Moisés durante o trabalho na roça

Fonte: fotografia registrada pela autora (2018)

A linguagem empregada pelo agricultor familiar em seu cotidiano também é marcada
pela simplicidade. O uso de expressões caipiras reconhecidas, tais como “sô” e “nóis”15 são
fortes elementos de caracterização de sua linguagem. A adaptação de alguns termos – como
por exemplo, chamar o “regador” de “regrador” e o “aspersor” de “asprensor” – indicam
ainda que a pouca instrução do agricultor familiar reflete em sua linguagem. Nesses casos,
não se trata apenas da falta de instrução da educação formal, mas da ausência instrução
técnica.
No que se refere às palavras empregadas pelo agricultor familiar, nota-se que elas são
quase sempre simples, cujo uso e aplicação são massivamente utilizados também pela
sociedade urbana. A exceção está nas expressões específicas da agricultura tais como
“revolver a terra” e “apartar as vacas”.
15

O presente estudo não pretende depreciar a fala do agricultor familiar ao evidenciar os termos que, de acordo
com a língua formal escrita, estariam incorretas. A pesquisa defende que, como argumenta Bagno (2007), o
importante na linguagem é se fazer entender e que as alterações gráficas e de pronúncia representam a cultura a
que estão inseridas, mas que isso não deve ser motivo de depreciação e desvalorização de termos ou dos
indivíduos que os empregam.
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É importante registrar ainda que, na presença de outras pessoas que não integram a
atividade rural, nota-se um esforço do agricultor familiar em usar termos diferentes dos
utilizados em seu cotidiano, que considera mais valorosos. Na presença daqueles que podem
ser chamados de “os Outros” (HOGGARTS, 1973), ele usa expressões como “numa
comparação” ou “como por exemplo”, mesmo que fora de contexto, que não são notadas no
seu cotidiano, em diálogos com a família. Isso mostra que, para o agricultor familiar, o
vocabulário que usa o torna melhor ou pior diante dos Outros. Por isso, se esforça para utilizar
termos que considera mais valorosos no diálogo com pessoas que não fazem parte de seu
cotidiano.
Para além dos limites domésticos, o agricultor familiar sofre a dificuldade de acesso a
direitos civis, políticos e sociais básicos. O acesso à aposentadoria rural é um bom exemplo.
Para conseguir o benefício, o produtor precisa comprovar vínculo com a terra, seja por meio
de escrituras de imóveis, seja por meio de contracheques ou registros em carteira de trabalho.
No entanto, agricultores que não tiveram condições de escriturar os imóveis (outra dificuldade
de acesso) ou mesmo trabalhadores rurais que sobrevivem do trabalho na roça, mas que não
tem vínculos formais, nunca conseguem se aposentar.
Inúmeros outros exemplos podem ser citados na área de infraestrutura. O agricultor
familiar vive anos sem luz elétrica depois de se estabelecer em sua propriedade. As estradas
que dão acesso à suas terras são quase sempre esburacadas e malcuidadas. Muitos dos
benefícios que chegam são realizados com a contrapartida do agricultor, que busca viabilizar
equipamentos e insumos para a realização de atividades como patrolamento e cascalhamento
de estradas. De maneira geral, ele tem consciência de que o descaso do poder público com
suas demandas não são acompanhados por uma menor exigência de seus deveres tributários:
Aqui nóis paga imposto como se fosse lote da cidade mesmo. É 44 lotes e
custa uns cinco mil reais mais ou menos (MOISÉS, 2018, informação
verbal).
O imposto aqui é puxado e não tem benefício, não tem ajuda de prefeito, não
tem nada. Você viu a rua do jeito que tá [esburacada e sem iluminação]. Uma
lâmpada pra eles arrumar tem que ameaçar até levar na justiça porque não
vem. Mas a gente vai levando (DIVINA, 2018, informação verbal).
A prefeitura ligou o poste da rua no padrão aqui de casa. A [conta de] energia
foi lá nas alturas. Depois que a gente foi lá reclamar eles tirou a lâmpada,
mas deixou os fio pendurado. A gente paga imposto, custando pra arrumar as
coisas, mas a gente que é analfabeto, o povo judeia demais da gente
(MOISÉS, 2018, informação verbal).

152
Fotografia 18 – Erosões na entrada da propriedade de Moisés e Divina

Fonte: fotografia registrada pela autora (2018)

Acostumado a fazer o que pode para viabilizar seu trabalho e promover melhorias na
propriedade, a falta de orientação correta do poder público por vezes causa revolta e
desânimo. Somado ao desconhecimento das determinações legais, o desencontro de
informações sobre a regulação sanitária e ambiental causa prejuízos ao agricultor familiar.
Eu não entendo muito, mas acho que se a gente junta a água aqui não atrapalha
ninguém. A gente quer a água é pra nós mesmos. Se eu tenho a represe aqui, os
vizinhos tudo pode vim buscar água (DIVINA, informação verbal, em que reclama
do fato de ter tido a obra da represa embargada pela prefeitura mesmo tendo
consultado o executivo municipal antes de iniciar a obra).

Se não podia fazer a represa, porque é que não falou quando nóis foi lá [na
prefeitura]?” (MOISÉS, informação verbal, em que fala sobre o embargo da obra da
represa, que já tinha projeto pronto, elaborado por um engenheiro, cuja execução já
havia sido começada).

Embora não tenham acesso a muitos dos direitos básicos, o cumprimento de deveres é
exigido do agricultor familiar. Mesmo que ele não receba orientação para uso correto da água
e para o descarte de dejetos, ele é multado se despeja esgoto em lugar inapropriado, por
exemplo. Mesmo desconhecendo a lei ou nunca tendo recebido orientação técnica que
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comprovasse a importância de se preservar a vegetação nativa à beira de uma nascente, ele é
penalizado se arranca as árvores para o gado pastar.
Mesmo que considere injustas as multas impetradas e a abordagem realizada por
órgãos de fiscalização, tais como o Ministério Público ou por agências de defesa, o agricultor
familiar costuma compreender os erros cometidos e passa a se preocupar com o que é preciso
fazer para continuar trabalhando dentro do que determina a lei. Tais condutas indicam a
autonomia do agricultor familiar frente às autoridades públicas. Acostumado a viver isolado e
sem apoio, ele não espera que o poder público cuide da manutenção dos seus direitos – o que
pode significar certa autonomia no exercício de sua cidadania.
O agricultor familiar associa a maioria das dificuldades vividas por ele à falta de
estudo. Com uma média de quatro anos de estudo, ele lê e escreve bem, mas não o suficiente
para, em seu próprio entendimento, ter tido condições de trabalhar com outra coisa e levar
uma vida mais tranquila. Em geral, a rotina em que vive desde a infância não permitiu que se
dedicasse aos estudos, já que, mesmo criança, precisava trabalhar na roça para ajudar no
sustento da família.

Meu pai [viúvo aos 35 anos] era bão demais. Na medida dele, educou nóis [nove
irmãos] muito bem. Mas nóis trabalhava igual homem o dia inteiro desde pequeno
(DIVINA, 2018, informação verbal).

Mesmo depois de adulto, ele não retomou os estudos porque as novas obrigações
continuaram a demandar esforço e dedicação integrais. Além disso, considera que a idade em
que se encontra não é mais apropriada para o banco escolar:

Eu tinha vontade de voltar a estudar, mas que jeito? Eu tive um menino todo ano, até
completar os quatro. Até falei de voltar a estudar numa época, mas que jeito? Não
tava dando conta nem do serviço que tinha, ia estudar de noite? (DIVINA, 2018,
informação verbal).

5.3.5 A relação com a mídia
A relação do agricultor familiar com a mídia se constrói a partir do seu cotidiano de
trabalho. Seja como fonte de entretenimento ou informação, a recepção está sujeita ao volume
de atividades a realizar e ao local em que elas precisam ser executadas. Isso significa que se a
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mídia acompanha o dia do agricultor familiar se for possível estar onde ele está, seja por meio
de fio de energia, por sinal de internet ou do nível de atenção que a recepção exige.

Eu até tava com um radinho que eu levava lá pro curral, mas o danado pifou. [risos].
Não sei se foi relâmpago ou o que foi… parou de funcionar. Mas eu quase não uso
rádio nada. Eu sou o que menos usa aqui em casa (JOSÉ, 2018, informação verbal).

Eu tinha uma televisãozinha ali [apontando para mesa próxima do fogão], aí eu
assistia tudo. Ficava o dia inteiro ligada. Aí ela estragou, até ontem eu tava falando
pra ele [Moisés] “ah, to numa vontade de comprar uma televisãozinha pra colocar ali
de novo”, porque é bão que cê vai trabalhando e assistindo. Porque ali eu ia
trabalhando e vendo. Agora, com a televisão lá dentro fica mais difícil. Ter que
sentar lá e parar o serviço é mais complicado (DIVINA, 2018, informação verbal).

Para o produtor, a mídia é um instrumento fundamental que o mantém informado
sobre o que acontece no mundo exterior à roça e que com ela se relaciona. De maneira geral,
ele não é um grande espectador de novelas e outros produtos de entretenimento e avalia que o
papel mais importante da mídia é o de transmitir informação segura.
O rádio é, de longe, a mídia preferida pelo agricultor familiar de Itapuranga. Por ser
uma mídia de baixo custo, de longo alcance o rádio está presente e é utilizado por todos os
membros da família. Características como a oralidade, funcionamento como pano de fundo
para outras atividades e a tradição cultural da roça (já que o rádio foi por muito tempo o único
meio de comunicação de massa no campo) fazem com sua presença continue forte, mesmo
que divida a atenção com a internet e a TV.
Fotografia 19 – Rádio de Divina, pendurado em viga da cozinha externa

Fonte: fotografia registrada pela autora, 2018
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Embora também ouçam música e acompanhem outros programas das emissoras locais,
os programas jornalísticos da manhã são os produtos de mídia mais acessados pelo agricultor
familiar pelo rádio. Entre os destaques está o programa Microfone Aberto, da Rádio
Primavera AM/FM.

Eu gosto do Microfone Aberto. Eu ponho o radinho ali e o trem tora mesmo. Que eu
vou arrumando minhas coisas, né. Ele é de entrevista e fala tudo que acontece na
cidade. Ele faz crítica também, critica o prefeito, elogia também de vez em quando.
É jornalístico (DIVINA, 2018, informação verbal).

O programa tem forte vínculo com os acontecimentos e interesses locais, o que é
percebido pelo agricultor familiar e justifica a preferência pela emissora.

Ele [o Microfone Aberto] é mais notícia. Eu gosto dele porque a gente fica sabendo
de tudo que tá acontecendo na cidade (RITA, 2018, informação verbal).

Fico mais ligado é nesse programa Microfone Aberto, das 10h, da Primavera.
Sempre dá umas notícias que interessa [...]. O melhor dele é que ele é voltado pro
interesse nosso, no sentido assim... em questão do município. Tudo que gira no
município, de bão ou de ruim, cê tá informado (JOSÉ, 2018, informação verbal).

Eu pego o momento. O que tá acontecendo na cidade. Um exemplo: ontem
aconteceu esse assassinato e aí o colégio militar começou a funcionar. Então, qual é
a pauta: colégio militar, como vai funcionar o colégio, quais são as disciplinas, quais
as normas internas, como que vai funcionar o acompanhamento do aluno e tal
(CUNHA NETO, 2018, informação verbal).

O programa Mais Informação, da Rádio Mais FM também é acessado pelo agricultor
familiar. No entanto, o fato de a primeira hora do programa ir ao ar na última meia hora do
Microfone Aberto, prejudica o acesso. Além disso, o agricultor tem o costume de desligar o
rádio para fazer a refeição, o que acontece entre 11h30 e 12h.

Na Mais FM, 11h tem o jornalismo também que é muito bão. Eu sempre costumo
assistir o Microfone Aberto, que termina 11h30, aí eu já corro pro outro que vai até
12h10. Esse outro também é entrevista e fala muita coisa (DIVINA, 2018,
informação verbal).

É que a gente chega da escola e vai almoçar. Aí desliga o rádio (LAÍS, 2018,
informação verbal sobre o motivo pelo qual não ouvem o programa Mais
Informação).
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Além de se encaixarem em sua rotina, outro importante elemento que colabora para a
expressiva recepção do rádio no meio rural é a proximidade entre as emissoras e receptores. A
Rádio Mais FM e a Rádio Primavera AM/FM estão próximas do agricultor familiar não só
porque falam dos assuntos da sua região, mas porque locutores e ouvintes podem estabelecer
contato facilitado e laços de amizade. As emissoras recebem não só participação por telefone
ou por aplicativos de mensagens instantâneas como também visitas ao estúdio.
Na rádio do interior, a gente é mais amigo do público. O povo gosta da gente pelo
que a gente informa, pela credibilidade, pela seriedade da notícia, pela música, pelo
entretenimento. Então, é tudo isso que faz um público. E também o carisma do
locutor. Eu sempre falo que o cartão postal da rádio é o locutor. Sempre quando eu
vou na Feira do Produtor, o pessoal não deixa eu andar. Eu vou chegando e o povo
já vai chamando ‘Cunha, vem cá. Aquele dia vc falou daquele assunto assim e tal,
mas vc viu aquele outro detalhe...’. Às vezes eu nem vi. Aí eu anoto tudo. Aí vou lá
pra comprar e acabo só andando. Aí eu ando a feira inteirinha também. Tem muita
gente que fala ‘o programa tá bom demais, mas tem outro detalhe que você
esqueceu” e tal. Aí depois a gente vai comentar “aquele dia a gente falou sobre isso
e esquecemos de falar disso’ (CUNHA NETO, 2018, informação verbal).

Os programas de rádio locais abordam o universo rural, promovendo uma
identificação ainda maior. De maneira geral, os locutores valorizam o trabalho e as atividades
das pessoas que vivem na zona rural, o que é percebido pelo agricultor familiar.

E toda quinta eles faz umas duas vez a chamada da feira [durante o Microfone
Aberto], pro povo participar da feira de quinta-feira, cinco horas, fala muito bem da
feira (DIVINA, 2018, informação verbal).

Esse outro [Mais Informação] também é entrevista e fala muita coisa. Fala também
do produtor rural. Tudo que eles veem falar meio atravessado, eles criticam, eles
elogiam também, é assim (DIVINA, 2018, informação verbal).

Outro elemento que contribuir para a preferência pelo rádio e a rapidez com que as
notícias são transmitidas por essa mídia. Embora já tenha acesso à internet, o agricultor
familiar não está sempre conectado, navegando apenas quando tem objetivos específicos,
como conversar com alguém, buscar alguma informação ou mesmo visualizar seu feed nas
redes sociais. Já o rádio, como o acompanha ao longo do dia sem exigir atenção integral, se
enquadra em sua rotina como o meio mais rápido de saber informações de relevância.

A divulgação da rádio sempre vem primeiro que em qualquer outra coisa. Sempre a
gente pega. Tá escutando rádio a noite e eles falam que aconteceu um acidente em
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tal lugar. Aí é só no outro dia que cê vai ver na televisão (SIMÃO, 2018, informação
verbal).

Se as emissoras de rádio local são importantes para a tomada de conhecimento do que
acontece no município e região, a televisão é considerada fundamental para saber do que se
passar no país e no mundo. No entanto, como está condicionada à rotina de trabalho e outros
compromissos da família, a recepção da televisão é menos relevante no contexto cotidiano das
famílias rurais. Isso porque assistir TV exige mais atenção e dedicação de tempo, o que o
agricultor familiar não costuma ter de sobra.

Pra falar a verdade a gente não tem muito tempo pra TV porque você tem que parar
pra aquilo, né? Sempre é jornal a noite, cê assiste um jornal ali e logo cê tá caçando
jeito de dormir. Porque o dia começa cedo (JOSÉ, 2018, informação verbal).

É muito pouco. Tem o Jornal Nacional que eu não gosto de perder. Mas eu quase
não assisto TV não (MOISÉS, 2018, informação verbal).

Quase não liga televisão durante o dia. De noite liga. Às vezes tem um lá no sofá e
até que liga, mas não somos muito de televisão não. (...) Nós mesmo vamos pra
igreja. Tem os dias de culto na igreja, nós somos evangélicos e vamos. Então
[assistimos Jornal Nacional] é nos dias que estamos aqui em casa livre (RITA, 2018,
informação verbal).

Assim como o acesso prioritário à programação do rádio, que acontece das 10h às 12h,
o principal acesso a conteúdos da TV também tem momento certo do dia para acontecer: após
as 20h, período em que é exibido o Jornal Nacional (JN).
O Globo Rural (TV Globo) e o Jornal do Campo (TV Anhanguera, afiliada da Rede
Globo em Goiás) também são produtos televisivos sempre referenciados pelo agricultor
familiar. A identificação com o mundo do qual faz parte é o que torna tais programas tão
interessantes para ele.
“O que eu mais gosto na televisão é o Globo Rural no domingo. Assisto o Jornal do
Campo também de manhã, na TV Anhanguera” (SIMÃO, 2018, informação verbal).

“Assisto. Vez em quando eu aprendo umas receitas. Receita de doce de queijo”
(VÂNIA, 2018, informação verbal).
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Além do noticiário nacional e dos conteúdos envolvendo o mundo rural, a TV também
apresenta outros atrativos, como novela. Apesar de não se identificar com os assuntos e
pessoas das novelas, e de não ter uma rotina muito fixa a ponto de permitir que se acompanhe
uma novela por inteiro, o conteúdo da teledramaturgia recebe atenção do agricultor familiar.
Com a televisão lá dentro fica mais difícil. Ter que sentar lá e parar o serviço é mais
complicado” (DIVINA, 2018, informação verbal).

Assiste novela, mas não é direto... Não tem como acompanhar porque se vocês
assiste novela hoje, amanhã você não assiste, depois também não (JOSÉ, 2018,
informação verbal).

Acho que nunca na vida eu vi uma novela das nove do começo ao fim (VÂNIA,
2018, informação verbal).

Programas de esporte, variedades e entretenimento também recebem audiência do
agricultor familiar, especialmente nos domingos e momentos de descanso.
Domingo a gente acostuma assistir Faustão, The Voice, essas coisas mais melhor
(VÂNIA, 2018, informação verbal).

Fantástico sempre que eu tô em casa em gosto de ver. Ele tem umas matérias
maiores, mais agradáveis, menos políticas, né. É melhor de se ver (JOSÉ, 2018,
informação verbal).

Domingo a televisão pra mim tem bastante valor, mas durante a semana, só o Jornal
Nacional e jogo. Assisto muito jogo (SIMÃO, 2018, informação verbal).

Ontem eu fiquei cochilando toda vida porque eu queria ver o Globo Repórter,
porque eu gosto. Só que agora com aquele programa chato do BBB lá aí demora. Aí
eu dei uma cochilada boa e depois fui assistir mais a minha neta. O Globo Repórter,
quando é no horário de verão, eu não perco nenhum. Eu gosto porque ele passa
muita coisa boa. Mas o tempo é muito corrido (DIVINA, 2018, informação verbal).

Contrapondo o acesso ao rádio e à TV, que tem hora prioritária para serem acessados,
o contato com a internet está condicionado a intervalos como o horário de almoço e fim de
expediente. Por meio do smartphone, a rede é acessada nos intervalos irregulares dos
trabalhos domésticos e da lida na roça.
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Apesar da reconhecida capacidade da internet em propagar notícias rapidamente, para
o agricultor familiar, ela não é o meio mais eficiente para se manter informado. A falta de
hábito em acessar constantemente a rede e de ter o aparelho de telefone sempre por perto faz
com que a capacidade informativa da internet seja menos eficiente no campo, do que outros
meios tradicionais.
[A informação pela internet] vem, mas só pra quem tá conectado com ela o tempo
todo. Igual aqui: a gente vai trabalhar no mamão, se morre um parente da gente, às
vezes na rádio que nóis fica sabendo. Às vezes até tá no celular, mas hoje por
exemplo: peguei meu celular cedo e depois só meio-dia. E você ouvindo a rádio,
pelo menos num meio prazo cê fica sabendo que tá passando (SIMÃO, 2018,
informação verbal).

A pesquisa registrou também que a internet é uma ferramenta utilizada para acessar
conteúdos da mídia tradicional que não puderam ser acessadas pelo agricultor familiar no
momento da exibição.
Principalmente na internet eu gosto de ver esse tipo de coisa [Globo Rural e Jornal
do Campo [...] Quando a internet era só pra mim aqui que ela nem a Franciele usava,
até o Fantástico dos anos 70 eu via. Tem um notebook ali e é mió ainda da gente
assistir (SIMÃO, 2018, informação verbal).

A internet é acessada de maneira mais consistente para entretenimento por meio de
redes sociais, como Youtube, Facebook e, em especial, WhatsApp. É nessa última plataforma
que o agricultor familiar passa a maior parte de seu tempo na internet, falando com familiares
e compartilhando vídeos e fotos, especialmente com os que moram longe.
Tem esses trem [redes sociais] tudo. Todo mundo em casa tem. É o tempo inteiro.
Hoje se você não tiver esse trem, cê fica... né? (...) Eu acesso de tudo. Youtube,
Google, principalmente produto pra lavoura. E WhatsApp acho que é o mais usado.
Sempre tem um comentário mais no WhatsApp (SIMÃO, 2018, informação verbal).

“Procuro [as redes sociais] pra ver as coisas que os outros posta. Mas nunca postei
não. As vezes compartilho, curto e comento umas coisas mas é só” (VÂNIA, 2018,
informação verbal).

Quando eu to com tempo eu gosto de ver uns vídeos engraçados [risos], gosto de ver
vídeo. Gosto muito de brincar na internet com o meu filho que tá lá longe, nóis se
diverte muito. Eu ponho alguma coisa pra ele, eu to fazendo comida, coisa que ele
gosta, eu ponho pra ele, chamo ele pra vir comer (DIVINA, 2018, informação
verbal).
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Eu quase não uso WhatsApp. Uso mais pra falar com meu irmão, que mora pra fora.
Mas é só isso. Eu uso mais é pra falar com ele. Mas celular a gente usa mais é pra
serviço mesmo. A gente liga numa loja pra comprar alguma coisa, faz algum pedido
(JOSÉ, 2018, informação verbal).

Em segundo lugar, a internet é acessada pelo agricultor familiar para obter
informações sobre sua atividade produtiva, para fazer compras e também para estudar.
Ontem mesmo eu tava pesquisando um negócio de mamão lá, que a gente sempre
tem que estar pesquisando. Hoje facilitou muito, a internet. De primeiro, era bem
mais difícil pra ter uma informação. Eu tive um problema num mamão lá, quando
ele começou a florar, a vaquinha, que é um inseto, vinha e sugava ele. Ele soltava
leite por debaixo. Aí, a gente teve até a preocupação que fosse a meleira, sabe. Eu
levei uns cara lá, os caras disseram que era. E eu, na minha ideia, não era. Aí a gente
fez umas fotos e mandou pra Embrapa lá da Cruz das Almas, na Bahia, e eles
mandaram o resultado. Falaram ‘não, pode ficar tranquilo que é o inseto mesmo’.
Então, cê tem que ter essas coisas, e esses contatos (SIMÃO, 2018, informação
verbal).

Comprei [pela internet] as fitas e grampos que usa na uva. Porque aquilo só vende
em São Paulo ou em Bento Gonçalves. Cê comprar, gera o boleto, a gente vai e paga
e aí eles colocam na transportadora e vem (SIMÃO, 2018, informação verbal).

A gente assiste bastante coisa no YouTube. Em questão de escola a internet ajuda
muito nos estudos. Que nem se você precisar, qualquer coisa o Google te responde,
né? (LAÍS, 2018, informação verbal).

Estudos anteriores comprovam que existe ainda uma particularidade relacionada ao
uso da internet e das Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) entre as mulheres que
vivem no campo: elas são utilizadas como ferramenta de conquistar espaços além da
propriedade rural, que permite a conquista de certa autonomia (SILVEIRA; SCHWARTZ;
SOUTO, 2013). Exemplo deste uso é o caso da Rita Alencar, que costura para uma confecção,
além de cuidar da casa e realizar trabalho da roça:
Eu uso mais [o celular e a internet] é pra negócio de serviço. Igual o Zap mesmo eu
mexo mais pra falar com a minha patroa. Ela me manda uma foto duma roupa que
ela quer, às vezes dá errado alguma coisa aqui, eu tiro a foto e mando pra ela e já
explico como é que tá (RITA, 2018, informação verbal).

Rita comenta ainda que utiliza o celular e a internet para aprender sobre como realizar
a costura específica de peças de roupa que são enviadas pela confecção. Apesar de que nem
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sempre o aprendizado pela internet se dá da maneira mais eficiente e efetiva, pode-se
considerar, assim, que as TICs “representam uma janela ainda maior para o mundo, uma fonte
de informação sem limites e com extrema importância principalmente para desenvolvimento
das gerações mais jovens” (SILVEIRA; SCHWARTZ; SOUTO, 2013, p. 34).
Eu tava olhando na internet como que trança e faz jaqueta, que eu tava querendo
fazer jaqueta. Tava olhando pra matar a curiosidade para ver como é que ensinava
mesmo. Foi só curiosidade mesmo. Eu vi lá, mas não dei conta de aprender lá nada.
Fiz do meu jeito mesmo (RITA, 2018, informação verbal).

Por sua vez, a mídia impressa não foi mencionada espontaneamente por nenhuma das
famílias entrevistadas como uma ferramenta utilizada para se informar, apesar de o município
contar com uma publicação local que trata de informações de toda a região, o Jornal Impacto
Xixá.
No geral, o agricultor familiar não lê a publicação por não ter o hábito de praticar
leituras, e não por avaliar negativamente a publicação.

Não [tenho o hábito de ler o jornal]. Esses dias eu tava até falando com as minhas
meninas que eu acho que eu tenho que ler mais. Tô ficando até ruim pra ler. Eu não
sou de ler. A única coisa que eu leio é a bíblia e assim mesmo é pouco, mas não sou
de ler. Porque tem gente que tudo que vê, tá lendo. Mas eu não. Não tenho esse
hábito de ler (RITA, 2018, informação verbal).
Não [leio o jornal]. Mas é por esse mesmo motivo [de não ter o hábito de ler]. Não é
porque eu não gosto do jornal (JOSÉ, 2018, informação verbal).
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A RECEPÇÃO E O EXERCÍCIO DA CIDADANIA NO CAMPO
A educação deveria prover todas as pessoas com
os meios adequados para que sejam capazes de
absorver e criticar a informação, recusando seus
vieses, reclamando contra a sua fragmentação,
exigindo que o noticiário de cada dia não
interrompa a sequência dos eventos, de modo
que o filme do mundo esteja ao alcance de todos
os homens (SANTOS, 2014, p. 157).

Este estudo considerou que só é possível compreender a maneira como o exercício da
cidadania se relaciona com a recepção de mídia se tal compreensão fosse ancorada numa
caracterização da mídia, do cotidiano e da vida no campo na elucidação da maneira como tais
elementos se relacionam. Feito isso, este texto segue para a interpretação dos dados de campo
e de sua análise, apresentadas à luz do referencial teórico adotado.
Seguem-se, portanto, conexões, inferências e categorizações elaboradas a fim de que o
mundo real observado dialogue com o mundo da pesquisa acadêmica – e que, por
consequência, chegue-se a resultados científicos factíveis, verificáveis e aplicáveis. Inserções
de trechos acadêmicos e de partes de entrevistas foram inseridos para permitir tais diálogos.
De início, é preciso dizer que a recepção de mídia no meio rural não é a mesma para
os veículos locais e globais. Da mesma maneira como os conteúdos se diferem por seu tipo de
pauta, sua abrangência e seu nível de profissionalização, eles também se relacionam de
diferentes maneiras com as audiências, como este estudo permitiu comprovar.
6.1

A apropriação da mídia local
A Pesquisa Brasileira de Mídia de 2016 (BRASIL, 2016), traz um dado revelador: em

números comparativos, o hábito de comer, conversar, usar o celular e trocar mensagens
instantâneas é mais comum quando se assiste TV do que quando se ouve rádio, conforme
Gráfico 6. Mesmo que, em termos percentuais, o número de pessoas que acompanha a
programação radiofônica realizando atividades domésticas ainda seja maior do que o das que
cumprem essa mesma tarefa com a TV ligada, os números permitem afirmar que o rádio não é
mais a única mídia presente em forma de pano de fundo no modo de vida do brasileiro.
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Gráfico 6 – Percentual de receptores de rádio e TV que realizam outras atividades simultâneas por
categoria16

Fonte: elaborado pela autora (2018) com base nos dados de Brasil (2016)

Comparar esses dados com a realidade do agricultor familiar do município de
Itapuranga significa considerar que as emissoras de rádio acessadas por ele são mídias locais e
que isso tem reverberação na maneira como a audiência se relaciona com sua programação.
O estudo considera mídia local como aquela que:
expressa as especificidades de uma dada localidade, que retrate, portanto, os
acontecimentos orgânicos a uma determinada região e seja capaz de ouvir e
externar os diferentes pontos de vista, principalmente a partir dos cidadãos,
das organizações e dos diferentes segmentos sociais (PERUZZO, 2005, p.
81).

As categorias “Assiste TV”, “Está no carro dirigindo” e “Pratica alguma atividade física”, previstas na
Pesquisa Brasileira de Mídia não foram incluídas no gráfico por terem sido registradas apenas como um segundo
hábito por quem houve rádio.
16
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Como pode ser verificado pela pesquisa do tipo etnográfico, é por meio desse tipo de
mídia que o agricultor familiar se informa sobre o lugar em que vive. É pela mídia local
radiofônica que passam os assuntos que se relacionam diretamente com o seu cotidiano, seu
trabalho e sua vida pessoal. Enfim, é por ela que passam elementos que corroboram para a
construção da cultura rural, mesmo que os assuntos abordados não se refiram ao campo.
Porque a formação de sua identidade e o sentimento de pertencimento não estão relacionados
ao que se exibe na tevê ou no rádio, mas sim à vida comum que compartilham por meio dos
assuntos que são de interesses da comunidade em que estão inseridos.
A mídia local se ancora na informação gerada dentro do território de pertença
e de identidade em uma dada localidade ou região. Porém, ela não é
monolítica. Não há uniformidade no tipo de vínculo dos meios de
comunicação em suas regiões, pois a inserção (mais ou menos)
comprometida localmente depende da política editorial de cada veículo
(PERUZZO, 2005, p. 74-75).

Oficialmente, os programas de rádio de Itapuranga não se dividem em quadros,
separados por vinhetas. No entanto, este estudo permitiu concluir que a pauta é construída por
três diferentes classificações de conteúdos informativos, conforme ilustrado na Figura 8, que
despertam na família respostas diferentes.
Figura 8 – Tipos de conteúdo de programa jornalísticos de rádio da mídia local

Fonte: elaborada pela autora (2018)
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O primeiro deles trata de notícias estaduais, nacionais e internacionais relacionadas a
política, economia e acontecimentos de destaque no Brasil e no mundo. Nessa primeira
categoria, os locutores reproduzem notícias extraídas de portais e agências de notícias.
Importante destacar que a fonte oficial do conteúdo não é citada, o que pode levar o agricultor
a entender que são produzidos pela rádio.
A análise dos conteúdos permitiu observar que grande parte das notícias são extraídas
de portais como Globo.com, G1, R7 e Uol Notícias – algumas delas replicadas de agências de
notícias, como a Agência Brasil. No geral, o agricultor familiar reage pouco a esse tipo de
conteúdo, embora ouça com atenção.

Não há comentários ou sinais de reprovação ou

aprovação diante dos fatos. O silêncio do receptor pode indicar um desinteresse pelos
conteúdos ou uma falta de compreensão dos mesmos. Quando são manifestos, os comentários
são predominantemente de validação da informação, preocupação ou lamento diante do fato
noticiado.
“Não queria matar, hein... imagina se quisesse” (SIMÃO, informação verbal, 2018,
sobre notícia17 de homem que desferiu 13 facadas contra a ex-namorada).
Num segundo tipo de conteúdo informativo estão as notícias locais, que geram uma
maior mobilização do agricultor, que passa a comentar os conteúdos, além de apenas ouvir. É
na divulgação específica deste conteúdo que os programas manifestam suas principais
características de mídia local. A recepção passa a ser acompanhada pela inserção de
comentários do próprio receptor, que complementa os conteúdos com informações a que teve
acesso por meio de amigos, colegas e do que ouve na rua.
Comparando as informações entre o que é transmitido pelos apresentadores e entre o
que é ouvido fora da mídia, a família costuma complementar, responder, criticar ou mesmo
contrapor a notícia veiculada. O receptor estabelece o que se poderia considerar como um
debate com os apresentadores. Quando há certa reprovação quanto ao que é dito, o agricultor
usa frases como “mas tem que falar também que...” (DIVINA, 2018, informação verbal),
precedidas de informações que tratam de um lado que não foi abordado pelos jornalistas.
Isso prova que o agricultor familiar não é passivo, nem desatento diante da informação
veiculada, esteja ela na boca do radialista ou dos entrevistados. Apesar de viver distante do
centro urbano, ele se mantém informado sobre o que acontece em seu município, pois cruza
informações entre o que o locutor diz e o que ele viu, ouviu e percebeu.

17

Notícia completa em: https://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,ex-pede-abraco-de-despedida-e-da-13facadas-em-estudante-de-pitangueiras,70002434083. Acesso em: 30 dez. 2018.
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Muitas das vez cê num assistiu, mas ocê fica sabendo. Outro companheiro assistiu e
fica sabendo. Através da informação dos companheiros, da união dos companheiros,
cê fica mais bem informado também (MOISÉS, 2018, informação verbal).

Observa-se que a globalização não enfraqueceu a mídia local no meio rural, mas sim,
contrariamente, a fortaleceu. Ou seja, enquanto veículos de outras plataformas de mídia se
expandia e ampliavam seu acesso, o rádio se fortaleceu na divulgação do que é local e
regional, especialmente no que se refere a conteúdos jornalísticos, apresentando uma
tendência da audiência a requisitar informações de proximidade.
Não tem como você falar que houve um furto no meio rural e não falar nem a região.
Dar o nome de quem foi roubado, às vezes a pessoa não quer que dá o nome, mas a
região pode falar que não tem problema não. Você fica pensando “uai, roubou”, mas
cê num sabe nem aonde. Às vezes foi aqui de parelha com nóis e cê num sabe. E a
rádio devia servir pra ser útil pra isso (SIMÃO, 2018, informação verbal).

Isso implica dizer que a mídia local “precisa ser capaz de ouvir e externar os diferentes
pontos de vista, principalmente a partir dos cidadãos, das organizações e dos diferentes
segmentos sociais” (PERUZZO, 2005, p. 81). E isso não é uma determinação ética ou
catedrática, mas sim uma reivindicação da audiência que, se não atendida, sofre a pena da
perda da confiança e da credibilidade.
Político e radialista, principalmente os donos e diretores, eles não tem muita
diferença não. No último mandado do Daves, há dois mandatos atrás, que agora ele
tá de novo, tudo quanto era propaganda de esporte, da prefeitura, da câmara, fez lá
na Primavera. Ah, mas o Daves não caia no chão pra eles. Aí veio o Jabes. O Jabes
não quis fazer no primeiro ano, um ano e meio. Aí passou de novo a fazer. O que
vivia metendo o pau virou pro lado deles. Rádio com política é um pouco
complicado (SIMÃO, 2018, informação verbal).

As relações comerciais entre anunciantes e veículos de mídia já não são mais veladas,
na cidade ou no campo. E a proximidade da mídia local permite que elas possam ser vistas e
ponderadas de maneira consciente pelo agricultor familiar.
Aqui em Itapuranga a gente conhece todo mundo. Aquele jornal Impacto é de um tal
de Piolho que tem aí. Aquele o mandato trazado do Daves ele meteu o pau no Daves
mais foi muito mesmo. Agora esse ano ele já tá a favor do Daves. Com certeza saiu
uma verba (SIMÃO, 2018, informação verbal).
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As relações que depõem contra a ética da atuação jornalística não são vistas de
maneira genéricas, mas também especificamente, seja em assuntos da cidade ou do campo.
No caso daquela questão daquela escola que tá acontecendo em Itapuranga, a escola
cai ou não cai, os meninos vai ou não vai, naquilo lá mesmo eles nunca falou. Só
fala o lado do prefeito, né? O lado dos pais e das mães eles não fala não. Só do lado
do prefeito. Eles falam só um lado. Fala se eles quiser. Mas esse outro lado eles não
tem querendo falar ainda não. Eles vão pro lado de quem tá por lado deles. A gente
sabe porque a gente vê eles falar lá e a gente entende, né. (RITA, 2018, informação
verbal).

Eles [Jornal Impacto Xixá] mostram [a zona rural]. Se a prefeitura tiver tudo bem
com eles, eles mostram que fez ponte, estrada, essas coisas, mostra o produtor rural
junto, né. Aí quando tá fazendo, o prefeito vai, o secretário vai, eles vai lá e faz foto.
Se não tiver fazendo [repasse de verba] e tiver uma ponte meio ruim ali eles mostra
também (SIMÃO, 2018, informação verbal).

O prefeito paga 20 mil [reais] por mês pra rádio – afirma Divina, que conta ainda
que conhece um jornalista de nome Edmar Gouveia que foi demitido da rádio por
criticar o prefeito.

Relações estabelecidas com outras instituições, especialmente religiosas, também são
percebidas e interferem na credibilidade e na audiência da emissora.
Acho que a Primavera é de 86. Nós acompanhou ela muito no início. Depois ela
trocou de dono e foi aquela Igreja de Cristo que comprou ela. Aí eles colocaram um
diretor na época que chamava Fábio Resende e ele era o seguinte: igreja evangélica
deve ter umas 30 aqui em Itapuranga. Aí esse cara fazia assim; “meia hora de
programa procê é 500 reais”; aí se o padre fosse lá, ele falava “procê é 2 mil reais 15
minutos”. Então, ele gelou muita gente, faliu a rádio praticamente. A rádio chegou
num ponto que não tava tendo nem funcionário. Foi perdendo a credibilidade num
ponto que tava falida mesmo. Ela passou uns dois anos na decadência (SIMÃO,
2018, informação verbal).

Mesmo que apresente distorções e favorecimento político, a mídia local contribui
positivamente para a divulgação de temas locais porque permite que as pessoas acompanhem
“os acontecimentos de forma mais direta, pela vivência ou presença pessoal, o que possibilita
o confronto entre os fatos e sua versão midiática de forma mais natural” (PERUZZO, 2005, p.
77-78). E é especialmente nesse ponto que se verifica a autonomia das audiências em relação
à recepção dos conteúdos midiáticos.
Um terceiro tipo de conteúdo noticioso que também provoca interações no agricultor
familiar são as entrevistas. Realizadas principalmente com autoridades, comerciantes e
profissionais locais, as entrevistas costumam tratar de assuntos de repercussão atual na cidade.
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Diante deste tipo de conteúdo, o agricultor reage com críticas aos radialistas e aos
entrevistados.

Fotografia 20 – Ouvinte acompanha quadro de entrevista do Microfone Aberto através do vidro do
estúdio

Fonte: fotografia registrada pela autora (2018)

A exemplo, em entrevista ao Microfone Aberto o prefeito de Itapuranga, Daves
Soares, critica a candidatura de seu vice-prefeito, Wagner Neto, para deputado estadual, com
quem rompeu relações após as eleições municipais. Daves Soares fala por cerca de 10
minutos, sem ser interpelado por nenhum locutor, que a candidatura de seu ex-aliado pode
prejudicar a cidade, pois o prefeito já havia se comprometido em apoiar a candidatura de
Thales Barreto à Assembleia Legislativa de Goiás, em troca de emendas parlamentares para
obras de asfalto e ponte sobre o Rio Canastra, em Itapuranga. Entre suas afirmações, o
prefeito declarou que votar em Wagner Neto só porque ele era da cidade era desperdiçar voto,
já que acreditava que ele não teria forças para se eleger somente com os votos de Itapuranga.
Isso aí é covardia. Como é que quando ele [Daves] fez campanha [para prefeito] ele
disse que tinha que votar em gente daqui? (MOISÉS, 2018, informação verbal).

Entrevistados e radialistas são questionados pelo agricultor familiar não só pelo que
dizem, mas também pelo o que deixam de dizer, como neste outro exemplo da mesma
entrevista:
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Tô preocupado é porque ele [prefeito Daves Soares] não tá falando mais do galpão
para a Feira do Produtor. [...] prometeu na campanha, fez reunião com a gente, mas
agora parou de falar (MOISÉS, 2018, informação verbal).

A Rádio Primavera é reconhecida por ser um canal da situação. O agricultor entende
que a abordagem dos fatos não apresenta o ponto de vista de todos os envolvidos no assunto,
mas somente daqueles a quem interessa a emissora.
[O rádio] fala [de política]. Mas é manipulado. Se o prefeito tiver fazendo comercial
e pagando tudo direitinho, puxa saco. Agora se não tiver também eles metem o pau
sem dó. Manipula [as pessoas]. Mas o dinheiro foi feito pra comprar as pessoas
mesmo (SIMÃO, 2018, informação verbal).

Apesar da concorrência, é comum entre as duas emissoras abordar os mesmos
assuntos, no mesmo dia, por vezes até com a mesma fonte. No entanto, em algumas ocasiões,
o programa Mais Informação discute o assunto com uma abordagem diferente, apesar de
tratar de um mesmo assunto divulgado no Microfone Aberto minutos antes – o que faz com
que o agricultor se interesse por migrar de uma emissora a outra.
É caso dos programas exibidos dia 15 de março de 2018, referente à interdição da
Escola Municipal Vera Olavo. Pais de estudantes da unidade realizaram mobilizações
solicitando ao poder público a transferência dos alunos para outro prédio, pois acreditam que
a unidade corre risco de desabamento. O movimento dos pais é apoiado por professores da
escola, por lideranças religiosas e pelo vereador Paulinho Imila (PT), único parlamentar de
oposição que integra a câmara municipal de Itapuranga.
Enquanto que a Rádio Primavera levou ao ar uma entrevista com o prefeito Daves
Soares, que falou que a escola está em condições de funcionar, a Mais FM realizou uma
abordagem diferente, dando espaço para que o vereador de oposição Paulinho Imila falasse do
ponto de vista daqueles que reivindicavam a mudança da escola. Antes de passar a palavra ao
vereador, os apresentadores inseriram o trecho de uma entrevista do prefeito Daves à Mais
FM, realizada alguns dias antes, em que ele argumentava em defesa da manutenção das
atividades da escola no prédio em que se encontra. Só então o vereador Paulinho teve a
oportunidade de falar e de contrapor os argumentos do prefeito.
O agricultor familiar reconhece que o programa da Mais Informação proporciona
maiores debates e oferece mais oportunidades de grupos opostos argumentarem e contra
argumentarem seus pontos de vistas:
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Esse [o Programa Mais Informação] eu gosto mais. O outro é muito política. Esse
tem mais coisa (DIVINA, 2018, informação verbal).

No que diz respeito aos três tipos de conteúdo (locais e regionais, nacionais e
internacionais e entrevistas) é importante destacar que o volume do rádio está diretamente
relacionado com o interesse do agricultor familiar pelo que está sendo veiculado. Como
exemplo, destaca-se a entrevista com a coordenadora do curso de Enfermagem da Faculdade
de Itapuranga (FAI), quando a jovem Franciele, que se formou em tal curso na referida
instituição, aumenta o volume do som. A jovem valida as informações da entrevistada, como
quando fala da qualidade do corpo docente: “Os professores são bons mesmo, viu. Quando a
gente tem uma dúvida eles vem e explica tudo direitinho, com a maior paciência”
(FRANCIELE, 2018, informação verbal).
Os dados mostram que a mídia de Itapuranga segue tendências do jornalismo local de
outras regiões do país, apontadas por Peruzzo (2005), conforme esquematizado no Quadro 8.

Quadro 8 – Tendências do jornalismo local constatadas na mídia de Itapuranga
Tendência

Situação constatada
A defesa do prefeito ou ausência de
Laços políticos que
questionamento sobre suas ações por
comprometem a qualidade da
parte de emissora que recebe recursos
informação
da prefeitura.
Ausência de interpelação em
Grande importância ao
entrevistas, em que entrevistados
jornalismo declaratório
falam do que querem sem serem
questionados ou contra-argumentados.
A inexpressividade de notícias
Aproveitamento acrítico de
produzidas localmente diante da
releases e reprodução da
reprodução de notícias de portais e
grande imprensa.
agências.
Presença constante de prefeito,
Preferência por fontes oficiais
vereadores e autoridades municipais
nos programas.
Fonte: elaborado pela autora (2018)

A maneira como o agricultor familiar reage a tais produtos mostram que a produção de
sentido a partir da recepção de mídia se dá de maneira negociada (HALL, 2003). Isso
significa dizer que o receptor investigado pela presente pesquisa não pode ser considerado um
“dopado cultural” (LOPES; BORELLI; RESENDE, 2002), revelando certa autonomia das
audiências.
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Tais indícios são fundamentais para compreender como o acesso à mídia se relaciona
com o exercício da cidadania. Enquanto se posiciona diante de uma situação que envolve uma
escola pública do município ao ouvir as declarações no rádio, o agricultor familiar evidencia
uma tomada de consciência política relacionada ao acesso a um direito básico: a educação.
Quando declara a preferência por programa de entretenimento da TV em detrimento das
publicações que envolvem questões políticas e econômicas, o agricultor também denuncia
pouco interesse no exercício de direitos políticos. Ao criticar os sinais de internet e de rádio,
ele mostra ainda interesse pelo exercício do direito de acesso à informação. Ao elogiar a
participação de médicos e dentistas em programas de rádio, o agricultor também indica que a
mídia é uma ferramenta que fornece importantes informações para a manutenção da saúde,
outro direito social básico.
Assim, observa-se que a recepção de mídia auxilia na configuração do espaço da
cidadania no meio rural. Mesmo que não se trate de uma cidadania que leva à mobilização,
uma vez que as críticas e desaprovações quanto ao que é veiculado se manifeste apenas no
ambiente doméstico, há que se considerar essa relação.
6.2

O uso da grande mídia
Em oposição à mídia local, encontra-se o que chamamos aqui de grande mídia.

Resumida aos conglomerados de comunicação de massa, que reúnem canais de TV, jornais
impressos, revistas e um crescente número de páginas na internet, a grande mídia é
representada neste trabalho especialmente pelo Grupo Globo. Considerado o maior
conglomerado de comunicação do Brasil e um dos maiores do mundo, o grupo de mídia é
responsável por todos os produtos referenciados pelos agricultores familiares desta pesquisa
de acesso nacional.
De maneira geral, o agricultor familiar reverencia os produtos de comunicação do
Grupo, especificamente os veiculados por seu canal de TV aberta, a Rede Globo. A emissora
é referência para o agricultor familiar quando o assunto é informação de qualidade sobre o
mundo e sobre o meio rural. Os produtos mais acessados e que se relacionam com o cotidiano
das famílias do campo são o Jornal Nacional (JN), o Globo Rural e as telenovelas da
emissora.
No que tange ao noticiário, é unânime a referência positiva das famílias rurais ao JN.
Para o agricultor familiar, assistir ao programa significa garantir que está bem informado
sobre o mundo. O agricultor familiar considera que é importante assistir ao programa
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jornalístico da TV Globo para estar inteirado sobre os assuntos de política, economia, clima e
esportes mais relevantes no cenário nacional – especialmente aqueles que não tem o hábito de
usar a internet.
Eu acho que o que o jornal passa é importante. Quem acessa a internet às vezes até
fica sabendo das coisas. Mas igual eu, que não mexo com internet, através do Jornal
Nacional a gente fica sabendo de muita coisa que tá acontecendo, né? (MOISÉS,
2018, informação verbal).

No entanto, apesar de mencionado por todas as famílias, foi possível observar que
assistir ao JN representa mais um ritual integrado à rotina, que marca o início do horário de
descanso, do que uma busca por informação. Os assuntos interessam pouco e as reportagens
repercutem menos ainda. Perguntados sobre o que mais chama a atenção no referido
noticiário, o agricultor se recorda de notícias que tem relação com o seu universo e com
assuntos de seus conhecimentos: “Acho que [o que chama mais a atenção] foi aquela chuva
que deu lá em Minas” (DIVINA, 2018, informação verbal). “Para mim, o mais importante foi
aquela notícia que o Brasil ganhou da Alemanha hoje [risos]” (MOISÉS, 2018, informação
verbal).
É preciso destacar ainda a confiança que o agricultor familiar atribui à figura do
jornalista da grande mídia. Foi possível registrar inclusive certa defesa dessa categoria
profissional.
Porque jornalista sempre fala daquilo que tá acontecendo. Então, devido o jeito que
tá acontecendo, essas robalheira do jeito que tá e que a gente fala “nossa, mas tá
falando uma coisa só. Mas não é. É porque cada dia tem umas novidades diferente
do que vem acontecendo (MOISÉS, 2018, informação verbal).

Eu acho que [o trabalho do jornalista] é confiável. Principalmente quando sai na
televisão. Quando o cara tá fazendo ao vivo, às vezes o cara não pode soltar alguma
coisa que nem poderia ir ao ar. Mas quando é gravado e editado, não tem como. É
muita cabeça pra pensar pra as coisas dar errado (SIMÃO, 2018, informação verbal).

No que se refere a conteúdo, as críticas ao noticiário estão relacionadas à repetição de
assuntos, especialmente os da área política. O agricultor familiar não considera que esse tipo
de assunto interfira em sua vida e, por isso, costuma ignorar esse assunto no noticiário
nacional.
No rádio, eu acho bão porque cada dia é uma coisa nova. No rádio, às vezes eles
falam uma coisa que falou ontem, mas fala muito rápido. Agora, no Jornal Nacional,
vocês está assistindo um trem igual o desses políticos. Todos dia é a mesma história,
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num é? Parece que cansa, né? Cê num tem novidade, não tem coisa nova... não sei
(DIVINA, 2018, informação verbal).

Meu tempo é muito pouco e eu não preocupo muito com as coisas nada. É porque,
assim, essas coisas que vem de fora eu não ligo muito nada. Tem uma questão
mesmo do comunismo e essas coisas aí não me preocupam não. Eu não vou dar
conta de mudar esse povo com as minhas preocupação. Então, eu toco a minha vida.
Não resolve preocupar com certas coisas que não cabe à gente (JOSÉ, 2018,
informação verbal).

Embora seja necessário ponderar que “viver na ignorância do que se passa em torno,
quando uma boa parte das decisões que nos concernem é tomada em função dessas
informações que nos faltam, não contribui para a formação de uma cidadania integral”
(SANTOS, 2014, p. 156), é preciso destacar a maneira autônoma com que o agricultor
familiar opta pela ignorância.
Já o Globo Rural, por sua vez, é o principal produto que promove a identificação do
produtor rural com a grande mídia. Enquanto que o Jornal Nacional é tido como um elemento
responsável por apresentar ao agricultor familiar às discussões do mundo exterior à
propriedade, nota-se que o Globo Rural promove uma lógica inversa: ele apresenta ao mundo
urbano os assuntos do interior da propriedade.
Gosto [do Globo Rural] porque mostra um pouco da vida da gente, né. Sempre vai
ter uma coisa lá que condiz com a sua vida. Porque de repente você vê uma lavoura
ou um plantio em estufa, igual eu tenho aí, criação de gado, galinha, porco… é por
isso. Às vezes cê tira dali algum proveito, alguma coisa que vai te servir (JOSÉ,
2018, informação verbal).

Mais ou menos o que passa lá [no Globo Rural] é o que a gente vive no dia a dia
(MOISÉS, 2018, informação verbal).

Além da promoção do universo rural, a oportunidade de compartilhar experiências
com outros produtores do país, mesmo que de maneira unilateral, também está entre os fatores
que tornam o programa mais valoroso para o agricultor familiar.

Eu acho que as coisas que a gente vê serve muito é de experiência. Nem tanto as
coisas a gente pratica, mas certas coisas a gente tem como evitar, pelos exemplo que
a gente viu pra lá. Eu penso assim (MOISÉS, 2018, informação verbal).

Sempre tem alguma carta que é uma dúvida. E as vezes aquela dúvida encaixa na
gente. As vezes a pergunta que a pessoa faz que a gente não sabe (...). Domingo
mesmo passou o vídeo que um cara mandou de uma galinha que ficava andando só
pra trás. Aí ele mandou pra lá e perguntou. Aí o veterinário lá explicou que é a
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deficiência de uma proteína, de cálcio, mas não sei o que lá que é só mudar o
cardápio dela que ela volta andar pra frente (SIMÃO, 2018, informação verbal).

As críticas direcionadas ao programa se devem especialmente aos horários em que é
veiculado. Acostumados a fazer feira aos domingos ou a passar a manhã tirando leite, nenhum
dos produtores entrevistados para esta pesquisa declarou assistir o programa assiduamente.

Esses são meus programas preferidos, mas quando tem feira de domingo, a gente
perde o programa (SIMÃO, 2018, informação verbal).

Eu gosto muito. Mas o Globo Rural para mim não dá certo. É difícil por causa do
horário. Raramente você encerra um leite antes das 9h. Mas sempre que eu tenho
oportunidade eu assisto (JOSÉ, 2018, informação verbal).

Não assisto [Globo Rural] porque dá na hora da feira. Aí é muito difícil. Sempre,
nalgum dia que não vai pra feira, a gente assiste, mas não é assim direto não
(MOISÉS, 2018, informação verbal).

A abrangência territorial do Globo Rural também é motivo de crítica e sugestões ao
programa.
O único defeito que eu acho no Globo Rural é que ele vem muito pouco pro lado do
Centro-oeste. Mostra muito o nordeste, Rio, São Paulo, fica muito no eixo deles lá.
Pode observar que no Globo Rural não vê nada do Acre, Rondônia, Tocantins é
muito pouco, a gente não sabe o porquê... mas a gente sabe também, né? O foco
deles é o número maior de gente, né? Mas pra mim é um programa excelente. (...)
Esses trem deles é muito bem pensado, né. Difícil acrescentar ou tirar alguma coisa
num programa como o Globo Rural. Primeiro porque o prazo é limitado. O cara
grava muita coisa e as vezes tem que editar. É só uma hora de prazo pra mostrar
coisas do país inteiro, né (SIMÃO, 2018, informação verbal).

Se você pra mim pedir, eu queria que eles focassem mais nesse lado que eu mexo,
de estufa, pra gene entender um pouco melhor. Se eu fosse pedir eu pediria isso,
porque é uma coisa que a gente tá trabalhando e aí às vezes você entendia mais, que
nem aquela praga que eu te mostrei lá, se a gente descobrisse uma maneira de
combater uma praga daquela lá, que nem no meu caso, ia ter uma benefício grande
demais (JOSÉ, 2018, informação verbal).

O mesmo tipo de crítica aparece quando se fala no Jornal do Campo, da TV
Anhanguera, afiliada à Rede Globo em Goiás.
O negócio deles é bão. Dentro do Jornal do Campo eles mostram a previsão do
tempo. Eu até quero escrever pra eles lá pra eles mostrar pelo menos as cidades mais
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próximas de nós. Eles mostram umas quatro cidades, às vezes mostra Uruaçu, esses
dias mostrou Araguapaz, mas é pouco (SIMÃO, 2018, informação verbal).

Ainda no que se refere à discussão da recepção de conteúdos televisionados que
retratam o meio rural, estudos já provaram que a campo é representado como “um espaço de
oportunidades e ambiente de privações, construídas principalmente a partir de associações
atribuídas ao urbano ou a distinções operadas desde o espaço urbano” (SILVEIRA;
SCHWARTZ, 2017, p. 63).
Ao analisar uma edição do programa Globo Repórter, a pesquisa de Silveira e
Schwartz (2017) anuncia que tais conteúdos televisionados busca continuamente estabelecer
relações de aproximação e distanciamento entre os modos de vida do campo e da cidade,
com uma linguagem que promove uma representação social do Brasil Rural construída a
partir de sua comparação com o urbano, sustentada por uma certa concepção social de
integração entre esses dois universos, na perspectiva do senso comum.
A manutenção da reprodução de uma mensagem que, em grande parte, não condiz
com a realidade do país, mostra que a reconstrução do programa não se efetiva porque ele
não é mais construído para agricultores, mas sim por um público urbano que conserva (e
gosta de conservar) uma imagem romantizada do campo.
Ao reproduzir a imagem bucólica do campo, o programa Globo Rural colabora para a
construção de uma identidade rural co-produzida na medida em que, analisada de maneira
multimídia e multicontextual, passa a ser “um relato que reconstruímos incessantemente, que
construímos com os outro” (CANCLINI, 2006, p. 136).
Vale lembrar que o meio rural sofre de certa “inércia simbólica”, termo que Canclini
(2006) usa para caracterizar culturas que têm abertura econômica limitada, seja por sua
localização no território, nível participação global ou contato com outras culturas. Significa
dizer que “no espaço da cultura histórico-territorial, ou seja, do conjunto de saberes, hábitos
e experiências, étnicas ou regionais que continuam se reproduzindo segundo os perfis
estabelecidos através dos séculos, os efeitos da globalização são menores” (CANCLINI,
2006, p. 137).
No que se refere às telenovelas, apesar de serem acessadas com frequência, os
principais comentários sobre as produções da Rede Globo são feitos em tom de crítica. Isso
porque as novelas não são vistas pelo agricultor familiar como um instrumento que promova a
discussão sobre as condições sociais do mundo atual, mas sim como um produtor de
entretenimento que deveria ser agradável.
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Eu gosto mais das novelas das 6 e das 7. São umas novelas melhores pra gente
assistir. Novela das nove eu não gosto não. Parece que é uma novela muito violenta.
Nunca gostei (VÂNIA, 2018, informação verbal).

A gente asseste a novela, mas a gente sabe que aquilo ali hoje... Pra criança... nem
deveria ver. Porque aquela novela mesmo das nove eu gosto de assisti, mas aquilo
ali pra criança... Eles [os netos] assiste e gosta. Porque os meninos de hoje gosta de
um mal feito, né? Gosta de ver essas coisas. Mas de primeiro as novelas tinha umas
histórias bonitas. Não tinha essas coisas igual naquela novela que tem aquelas
mulher da vida, que a gente sabe que tem, mas eu acharia que não precisava mostrar.
Porque ter, tem que ter, e tem muitas. Mas não precisava mostrar escancarado.
Porque aquilo ali poderia mostrar, mas não precisava mostrar tanta cena feia. Igual,
cena de matando pessoas. Aquilo ali é horrível de se ver, é ruim. Antigamente,
quando eu comecei assistir novela, não via isso. Falava “matou fulano na novela”,
mas cê não via a cena. Agora hoje já põe tudo. Eu acho novela de hoje mais... A
gente asseste mas não é tão boa (DIVINA, 2018, informação verbal).

No que se refere à internet, o grande ganho que os portais e plataformas da grande
mídia representam estão na possibilidade de permitir contato a produtos que até pouco tempo,
eram inacessíveis para quem vivia na roça com poucos recursos.

Youtube é só pra música. [...] Eu ouço tudo. Tem muita música do Elvis Presley. Eu
tinha vontade de ter CD do Elvis assim, mas quando ele era vivo e tinha as coisas, a
gente não tinha muito acesso a essas coisas. Agora na internet acha tudo (SIMÃO,
2018, informação verbal).

As críticas que prejudicam a recepção da internet estão relacionadas à desconfiança da
veracidade e aplicabilidade segura dos conteúdos:

A internet tem as coisas falsas, né. Tem as coisas que se quiser usar pra
malandragem também. Tem de tudo” (SIMÃO, 2018, informação verbal).

Internet mesmo, cê olha, mas fica com o pé atrás. Quase toda coisa cê fala “hum…
será?” (RITA, 2018, informação verbal).

Na internet às vezes tem uns absurdos que cê fica na dúvida. É porque você não sabe
a fonte, se é uma fonte segura de informação” (JOSÉ, 2018, informação verbal).

Importante destacar também que as características da Sociedade em Rede
(CASTELLS, 1999) também são comuns aos territórios rurais, fazendo que se relacionem
cada vez mais com as áreas urbanas. Evidente que, especialmente no campo, a sociabilidade
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baseada em espaços físicos ainda existe e é de fundamental importância, mas a concentração
espacial das comunidades não determina mais sua condição de sociabilidade.
Refletindo sobre a formação dos espaços a partir do que chama de uma geografia da
internet (que avança também “sobre” os territórios rurais), Castells (2003) considera que o
mundo é dividido por uma espacialidade formada por redes e nós somos responsáveis por
gerar fluxos de informação produzidas a partir de lugares específicos. Nesse sentido, a lógica
conectiva construída a partir da internet permite que indivíduos e espaços sejam ligados com
facilidade, mas também desligados. Constituindo-se como uma geografia de inclusão e, ao
mesmo tempo de exclusão, a geografia da internet faz-se integrada e fragmentadora, ao
mesmo tempo (CASTELLS, 2003).
Quiroga (2011) fala de duas características complementares de acesso a
smartphones: uma primeira está no fato de o celular ser um objeto de uso pessoal e
individual e uma segunda no fato de o aparelho promover dinâmicas sociais entre seus
usuários. “O aparelho especifica um uso individual e não coletivo. Contudo, as práticas
sociais realizadas a partir das tenocinterações e das conexões mostram sua finalidade social”
(QUIROA, 2011, p. 63).
A oportunidade de se conectar através das redes crias novas formas de mobilidade e
sociabilidade. Assim, observa-se que o uso da internet pelo agricultor familiar tem a função
de mantê-lo conectado com o mundo do trabalho, por meio do acesso a informações técnicas
e produtivas, e também com o mundo fora da porteira, por meio do acesso a notícias
veiculadas pelo rádio. Já para os jovens, a internet é como uma grande biblioteca e inúmeras
salas de aula, onde buscam conteúdos para os estudos ou para a realização de trabalhos
escolares. Mas é, principalmente, um espaço em que tem acessos a séries, filmes, quadrinhos
e livros on demand, por onde passam a maior parte de seu tempo livre.
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7

CONSIDERAÇÕES FINAIS: A tinta em meu corpo
Agora, você chega a um ponto teórico em que
não há muito sentido em se traçarem duras
linhas entre descrição e interpretação. Qualquer
descrição é, de certa forma, uma interpretação.
Você não descreve coisas do nada, você as
aborda a partir de um ângulo. Essa, para mim, é
a parte realmente crucial (HIGHMORE, 2018, p.
118)

É comum registrar-se em estudos etnográficos realizados entre populações indígenas o
fato de que pesquisadores entram em tribos como estranhos e saírem com os corpos pintados,
como os da população estudada. Esse é um sinal de que a pesquisa de campo o modificou e de
que, ao sair da tribo, esse pesquisador foi reconhecido como parte da tribo e que, por isso,
teve condições de observar a realidade estudada em sua natureza, como um membro da
comunidade.
No meio rural, não se usa tinta para pintar os corpos, embora as marcas feitas pelo sol
e pela terra sejam tão significativas quanto às empregadas pelas populações indígenas. Elas
também indicam um lugar ocupado na sociedade e dão sinal sobre um modo de vida muito
específico. Assim, em lugar de ter pinturas, termino a pesquisa tratando das marcas deixadas
pelas famílias em meu corpo. Elas não são feitas de tinta produzidas de elementos naturais,
mas sim de marcas da minha memória, que fizeram a diferença em minha história.
O que define quem nós somos? Se estiver correta a minha concepção de que somos
determinados pelas decisões que tomamos, por aquilo que fazemos repetidamente e pela
maneira que reagimos aos resultados que temos, chego ao fim deste estudo sabendo mais
sobre quem eu sou enquanto pesquisadora e ser humano – muito mais, evidentemente, do que
eu poderia saber e registrar sobre as famílias que viabilizaram esta pesquisa.
Atribuo essa constatação, especialmente, ao caminho metodológico que percorri ao
longo desta pesquisa do tipo etnográfica. Isso porque estabelecer a relação eu-eles me
proporcionou diversos aprendizados, que tento, neste capítulo final, converter em informação
de valor científico.
O primeiro aprendizado está relacionado a como converter desconfiança em aceitação.
E isso exige, antes de mais nada, convencer a mim mesma de que, enquanto pesquisadora, eu
era digna dessa aceitação. E isso não estava relacionado somente à minha postura ética e
científica: estava relacionado principalmente aos propósitos dessa pesquisa. Propor um
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trabalho relevante e acreditar nele para convencer às pessoas que me receberam de que valia a
pena o incômodo de confiarem em mim. E eu fiz isso dizendo a elas – por mais de uma vez e
de diferentes maneiras – que a vida que levam no campo não é trivial.
O agricultor familiar acredita que sua vida é simples porque a nossa história ensina e a
mídia reproduz que a vida no campo é bucólica, contemplativa e, por vezes, de muitas
privações. Por não ter precisado estudar muito ou ir muito longe de casa para fazer o que faz
todos os dias, ele acredita que a vida de um advogado, um engenheiro, um enfermeiro e de um
jornalista, como eu, seja mais complexa e interessante que a dele.
Assim precisei responder várias vezes a perguntas como “o que uma jornalista quer
saber de nós?”, “porque você se interessou pela nossa vida?” e “você acha que a gente pode
mesmo te ajudar?” falando sobre o labirinto de atividades, competências e relações sobre os
quais a vida cotidiana dele é constituída, como a de qualquer outra pessoa. Foi também
preciso defender o meu ponto de vista de que os grandes movimentos e transformações são
construídos no nosso dia a dia, com base nas lutas que enfrentamos e nas escolhas que
fazemos cotidianamente. Defendi que o espetacular, o inesperado e até o bizarro já têm muita
mídia por si só e que eu sempre fui um tipo de jornalista que se interessa mais pelo cachorro
que morde o homem do que pelo homem que morde o cachorro18.
Uma segunda estratégia que precisei utilizar para que o agricultor familiar se sentisse
como um sujeito complexo que exigia uma pesquisa sobre seu modo de vida foi mostrar a ele
que eu não estava ali para usá-lo. Muitos outros pesquisadores, além de mim, podem falar da
dificuldade em lidar com grupos marginalizados cansados de fornecer material para
dissertações, teses, reportagens, registros fotográficos sobre os quais nunca tiveram notícia do
resultado. Para me opor a isso, adotei a postura de compartilhar a construção da pesquisa com
eles, enviando fotos, compartilhando dificuldades e análises, e me comprometendo a enviar a
todos os agricultores este estudo completo – mesmo que, neste formato, não faça muito
sentido para eles. Há um compromisso ainda em se elaborar um material compacto, com fotos
e texto, que seja mais acessível a todos, inclusive radialistas e poder público do município.
Com isso, meu objetivo foi o de me distanciar ao máximo de um retrato do
“selvagem”, que por muito tempo guiou estudos antropológicos. Em vez disso, busquei me
aproximar da proposição de retratos humanizados, integralizadores, complexos e dinâmicos
que possam, de alguma maneira, servir para o avanço da ciência e ser convertido em reflexões

18

Há um ditado no meio do jornalismo que diz que não temos uma notícia se um cachorro morde um homem,
mas que temos uma notícia se um homem morder um cachorro. O ditado está relacionado aos critérios que
determinam a publicação ou a não-publicação de notícias com base no inesperado.
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e resultados. Resultados esses que são urgentes diante do que se observa e do que constatou o
presente estudo.
A inserção da população do campo em sistemas econômicos e culturais a que foram
historicamente excluídos promove uma ampliação de possibilidade de vida e de atuação para
os indivíduos do rural contemporâneo. O questionamento da mídia local é forte indicativo
deste processo, que começa com a noção de pertencimento a uma comunidade, passa pela
superação da barreira entre o que separa o urbano e o rural, e culmina na recepção negociada.
Este estudo permitiu observar que o acesso à mídia, seja pelos tradicionais meios de
comunicação massivos, seja pelas tecnologias de informação e comunicação (TICs), não é
problema no meio rural. Apesar das longas distâncias e de certo isolamento territorial em que
vive, o agricultor familiar tem condições de garantir para toda a sua família o aceso à TV,
rádio e internet. As limitações que se observam em relação à recepção de mídia se inserem,
portanto, numa perspectiva menos material e tangível para se estabelecer no âmbito da
identificação e da consequente apropriação de tais conteúdos.
Isso significa dizer que apesar das limitações e problemas da mídia radiofônica local –
especialmente daqueles decorrentes das relações comerciais e políticas estabelecidas entre
emissoras e grupos hegemônicos –, é a partir da produção de conteúdos do município que
as audiências assumem sua autonomia na recepção e exercem sua cidadania. Cidadania
esta que não se dá de uma única maneira, uma vez que o cidadão é um sujeito
“multimensional” (SANTOS, 2014), mas que se manifesta em fragmentos no cotidiano, seja
por meio de comentários críticos à mídia circunscritos ao ambiente doméstico, seja por meio
da reivindicação formal direcionada a profissionais e emissoras da cidade.
É possível afirmar que tais avanços no exercício da cidadania no campo ancorado em
sua relação com a mídia cria a oportunidade do desenvolvimento de sujeitos sociais ativos,
uma vez que o agricultor familiar se posiciona como alguém capaz de reconhecer os seus
direitos e exigir seu cumprimento, pelo menos no âmbito que tange à mídia. Mesmo que tenha
passado por períodos sombrios, como os Anos de Chumbo, e com histórias reais de
escravidão e exploração do trabalho infantil ainda nos dias atuais, pode-se dizer que a
sociedade rural brasileira caminha para um exercício mais fortalecido da cidadania e que a
mídia, especialmente a local, tem colaborado com isso.
No entanto, a estrada ainda é muito longa para que o exercício de cidadania no meio
rural possa se livrar dos aspectos assistencialistas, paternalistas e de tutela que a marcaram na
história brasileira. O processo de modernização e industrialização das cidades e a maneira
como se relacionou com o desenvolvimento do campo exerce influência na desigualdade que
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se observa ainda hoje entre as classes sociais no Brasil. O padrão de acumulação do setor
agrícola brasileiro decorrente deste processo, que se define pelas próprias condições de
mercado de natureza liberal, determina quem fica no topo e na base da pirâmide econômica
agrícola.
Assim, atingir um nível de cidadania autônoma no meio rural no Brasil passa pela
evolução dos veículos de imprensa locais, que necessitam ser fortalecidos mais por seu
compromisso com as audiências e menos por seus interesses comerciais. É evidente que se
reconhece aqui as necessidades dos veículos de imprensa locais enquanto instituições privadas
de natureza econômica. Mas é preciso lembrar que, apesar da decadência da credibilidade, da
ética e da responsabilidade social que a imprensa brasileira tem sofrido, a missão do
jornalismo ainda é a de manter o interesse público acima dos interesses privados.
Acredita-se que, apesar da globalização, do avanço das tecnologias de informação e
dos grandes ganhos proporcionados pelas redes de comunicação digital, a maior contribuição
da mídia para o exercício da cidadania no meio rural no Brasil possa estar, de fato, na
mobilização, no sentimento de pertença e na consolidação das identidades proporcionadas
pelos veículos locais.
Nesse sentido, este estudo chama a atenção para a pertinência de novas pesquisas que
busquem identificar o papel da mídia local na formação da cidadania, graças a suas condições
de proximidade e apropriação estabelecidas pelas audiências rurais. Estudos futuros podem se
beneficiar desta pesquisa, aprofundando as investigações acerca do modo de produção da
mídia local. Este estudo demonstrou que a figura do radialista, seus relacionamentos e
afinidades são elementos fundamentais para a maneira de se fazer jornalismo no rádio. Novas
pesquisas podem levantar discussões sobre as influências de tais profissionais para o
cumprimento do papel social da mídia no campo.
Os usos da mídia (em especial da internet) para o aprendizado de técnicas de
produção, a pertinência (ou falta dela) de produtos midiáticos sobre temas rurais para as
famílias do campo e a relação entre a ampliação do acesso à mídia e a manutenção da fixação
de famílias no campo são outras possibilidades de estudo que esta pesquisa pode sugerir.
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APÊNDICE A – ENTREVISTA COM FAMÍLIA SILVA
Nomes: Moisés Nogueira da Silva (M.N.) e Divina Rosa da Silva (D.R.).
Idade: 64 e 59 anos, respectivamente.
Proprietários da Chácara São Sebastião do Xixá.

17 de março de 2018

Como é a história de vocês com o campo? A família é de origem rural?
M.N. - Nóis toda vida só sabe mexer com isso. Nóis não sabe fazer outra coisa. Vem de
bisavô, avô, pai. Toda vida, nossa origem é rural.

E da senhora?
D.R. - Também.

Vocês são de onde? De Itapuranga mesmo?
M.N. - É. Ela é nascida em Rubiataba. Eu sou daqui mesmo.

O senhor morou sempre aqui?
M.N. - Não. Nóis mudou pro município de Rubiataba. Meu pai comprou uma propriedade lá e
nóis foi pra lá pequeno. Na propriedade que meu pai possuiu lá, nóis viveu mais de 20 anos.
Aí nóis cresceu lá, aí depois que a gente voltou. Mas sempre mexendo com roça.
D.R: Nóis era vizinho de porta. De primeiro, o povo faltava açúcar, ia buscar no vizinho,
porque era longe, era difícil pra ir.
M.N. - A terra do meu pai era de um lado do córgo e a do pai dela era do outro lado.

Então vocês cresceram juntos?
M.N. - Cresceu junto. Desde pequeno conhece.
E quando que resolveram namorar e casar?
M.N. - Uai, isso veio assim por acaso. [risadas]
D.R. - [RISADAS] É porque na nossa época a gente não escolhia muito, né. Os pais
ajudavam. E a gente era muito obediente, então ali parece que já nascia o amor junto com a
convivência.
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M.N. - Parece que de primeiro os pais intermediava muito num namoro, num casamento. O
filho, tanto fazia ser homem ou mulher, se fosse namorar com certa pessoa, o pai chamava e
falava “não, aquela pessoa não tem futuro, é isso e aquilo outro...”. E a gente obedecia, né.
Agora hoje é o contrário. Hoje é totalmente diferente. E eu não sei se ajuda ou aliás, se
atrapalha. Porque quem vai viver junto é os dois, mas a gente nota que parece que de primeiro
encaminhava mais esse negócio de casamento. Hoje parece que é mais desviado, não sei se é
porque é mais liberado, eu não sei.
D.R. - O povo hoje namora três anos, depois casa e fica aí seis meses casado. De primeiro
não. Era três meses que os pais dava pra decidir se ia casar ou não.

E quantos filhos vocês têm?
M.N. - Quatro filhos.

E algum deles mora em Itapuranga?
M.N. - Tem uma só. Duas mora lá nos Estados Unidos e um mora lá no Pará.

Nenhum deles trabalha aqui na roça com vocês?
M.N. - Não.

Nunca trabalharam?
M.N. - Não. Meu menino nunca quis trabalhar. Sempre a gente peleja... [interrompido pela
esposa].
D.R. - As meninas, quando eram mais novas, trabalhavam, ajudava. Mas casaram cedo.
M.N. - As meninas sempre ajuda dentro de casa, né? Agora ele, desde que cresceu um
pouquinho, ele não gosta. Ele gostava mais de mexer com gado. Era pequeninho e já falava
com os outros que queria mexer com o gado, montava num cavalo e não queria nem saber. Aí
já foi crescendo, pegou trabalhar e não quis mexer.

E hoje ele trabalha com o que?
M.N. - Ele trabalha fazendo carreto. Ele é motorista numa cerâmica. Ele trabalha fazendo
entrega.

Os netos moram com vocês?
M.N. - É. Hoje eles estão aqui, mas é só depois que a mãe deles foi pros Estados Unidos.
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Eles moravam em Anápolis e a mãe dele foi pra trabalhar. Então, modo delas levar eles pra
trabalhar era difícil. A pessoa que vai pra lá pra trabalhar vai porque não tem dinheiro, porque
se tivesse dinheiro não ia.
D.R. - Ela é viúva e tem os três. E o sonho delas é estudar os três. Ela ficou viúva com 25
anos. Ela casou novinha e com 25 anos ela ficou viúva.
M.N. - O esposo dela acidentou e morreu.

E os meninos têm que idade?
D.R. - Um vai fazer 10, outro vai fazer 13 e a outra vai fazer 17.

Hoje o senhor produz o que?
M.N. - A gente já tem bem anos que a gente tá trabalhando sempre nesse ramo de hortaliças.
A gente mexia com plantar milho, arroz, feijão... Aí depois foi ficando assim mais difícil, aí a
gente foi mudando. Eu passei a plantar maracujá. Plantei maracujá oito anos. Em Itapuranga
tem muito, mas já diminuiu mais de 50% das lavouras que tinha de maracujá. Mas é que o
maracujá depende muito de agrotóxico, essas coisas. E a gente não quer mexer com esse tipo
de coisa, aí então passei a plantar com esse tipo de hortaliças.

E a senhora também trabalha com as hortaliças, não é? Hoje a senhora está mais
adoentada e diminuiu um pouco, não foi?
D.R. - Eu ajudava ele muito. Eu que vendia e ele ficava, porque ele não dirige e eu dirijo. Aí
eu saia pra vender e ele ficava cuidando. Agora to meio parada. Não to conseguindo trabalhar
mais não.

Isso deve ser ruim, né?
D.R. - É ruim. A doença deixa a gente nervoso. A gente não consegue fazer aquilo que fazia
mais. A gente fica nervoso, parece que perde a esperança que vai melhorar, porque esse trem
não sara. A gente sabe que melhora, mas não sara.

O que a senhora tem no joelho?
D.R. - Tenho artrose e já gastou, já tá no osso. O médico falou assim que melhora, mas que
sarar não sara. Ele disse que eu não posso fazer cirurgia. Não sei porque. Não sei porque não
posso fazer. Mas também dizem que não adianta.
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Tem dias que to boa, que nem lembro que tenho esse trem no joelho, mas tem dias que eu
custo andar dentro de casa de tanto que esse trem dói.

O senhor não tem ninguém para ajudar? Não contrata peão?
M.N. - Não. Já tem mais de ano que ninguém nunca trabalhou pra mim. Até eu tinha. Nóis era
três aqui na horta. Era meu neto, que ajudava, e aquele peão que tava lá onde nóis foi ontem,
capinando, eu pagava ele como diarista. Ele trabalhou pra mim muitos anos. Aí depois parece
que não tava dando muito resultado nada, aí a gente resolveu plantar mais pouco e mais
devagar. E a gente vai ficando velho também, vai cansando.

Vocês vendem na feira de quinta e de domingo?
M.N. - Nóis vende na quinta e no domingo. Nóis fez feira no Morro Agudo [município
vizinho] muitos anos. Fazia feira lá na sexta-feira. E lá na rodoviária também tá com mais de
seis anos que nóis vende lá. Já tá tradição o nosso ponto lá. Não tem documento, não tem
nada. Mas parece assim que já tem o respeito pelo lugarzinho lá.

O senhor continua lá, mas não vai todo dia?
D.R. - Era, antes eu ia todo dia.
M.N. - Ela ia e eu ficava. Vez em quando vinha uns funcionários e a gente sempre ficava
ajudando e cuidando. Aí, depois dispensou e ela deu esse problema e agora eu que tenho que
ir. Então, não tem como ir direto porque assim, sempre quando nóis tá colhendo não tem
como plantar. Aí a hora que tá plantando acabou o que tava pronto pra colher. Às vezes vai
assim algum dia, mas não é direto.

E hoje, como é a rotina vocês? A senhora cuida da casa, consegue ajudar com alguma
coisa pra feira?
D.R. - Consigo sim. Algum dia eu vou na horta e ajudo ele pegar alguma coisa. Mas mais eu
arrumo as verduras, empacoto, amarro, igual couve e essas outras folhagens, ajudo a lavar
essas outras verduras que vem suja, mas na horta eu vou bem pouco.
M.N. - Aqui é como diz, tem que levantar é cedo. Quando tá o tempo seco, a gente sempre
levanta cinco horas da manhã e já começa a molhar. Estou molhando é no ‘regrador’. Até já
gastei dinheiro com irrigação, eu coloquei aqueles ‘aspensor’ grande, mas pra alface não
funciona. Ele joga muita terra na folha de alface, aí estraga. Então, num funcionou. Então
quando tá seco mesmo, cinco horas da manhã já tem que tá molhando.

197

E até que horas o senhor cuida da horta todo dia?
M.N. - Ah não, isso aí não tem hora pra terminar.
D.R. - Enquanto enxerga tá lá.
M.N. - Tem dias quando a gente vai pra feirinha, chega e ainda vai molhar de novo. E aí ainda
vai até oito, nove horas. Esse negócio de hora de parar de trabalhar não tem hora não. Porque
às vezes a gente ‘panha’ os trem modo de ir pra rodoviária de amanhã, igual quiabo, jiló, de
tardinha e vai pra noite embalando. Então não tem assim de falar que nóis trabalha até seis
horas, sete horas, não tem.

E também não tem feriado, nem domingo?
M.N. - Não não. Acontece assim que às vezes, o feriado e o domingo é os dias que a gente
trabalha mais. Por exemplo, na feira de domingo [de manhã, das 6h, ao meio-dia].

O que vocês acham do que produzem? O dinheiro que rende é suficiente para pagar as
contas, para viver do jeito que gostariam? Ou é sempre muito difícil?
D.R. - É muito difícil. É sempre apertado. Porque, assim, a gente produz mas os que traz de
fora, traz muito barato. O que a gente produz é quase orgânico. Então, a gente não tem preço
nele quase. Às vezes a gente vai vender na feira e o povo falar “ah, em tal frutaria o preço é
tanto. Cêis tão vendendo caro”, então pro cê vender e não jogar tudo fora, cê tem que por
abaixo do preço. Aí, na hora que cê tem que pagar, vamos supor, água, energia, essas coisas,
aí complica. O imposto aqui é puxado e não tem benefício, não tem ajuda de prefeito, não tem
nada. Você viu a rua do jeito que tá. Uma lâmpada pra eles arrumar tem que ameaçar até levar
na justiça porque não vem. Mas a gente vai levando. Não é do jeito que a gente gostaria não,
mas vai levando.
M.N. - Mas é porque também a gente sempre sonha em aumentar. Porque se a gente falar
assim “vou trabalhar só pra comer e manter”, dá pra viver uma vida mais ou menos. Mas a
gente sempre sonha em melhorar um pouco. Igual aqui, nóis tem 44 lote aqui e isso não foi
comprado de uma vez. Comprou oito lote, foi trabalhando, passa uns anos, compra outro,
compra outro. Nóis tem outra chacrinha ali de três alqueires. E como diz o caso, tudo é tirado
do trabalho.

Na outra chácara, o senhor produz também?
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M.N. - Não. Lá eu tinha gado. Mas já tá com uns quatro ou cinco anos que eu alugo o pasto e
não tenho gado lá mais. É porque a gente não tem prazo de cuidar. Então, a gente punha gado
lá, os outros passava, largava a porteira aberta, saia e quando a gente ia lá tava tudo petecado.
Vaca às vezes engarranchava no arame, atolava e não tinha ninguém pra olhar. Aí eu resolvi
alugar.
D.R. - E o que a gente ganha não é suficiente pra pagar um peão lá.

E ontem vocês me falaram da associação. Porque essa vontade de participar? Porque é
importante estar numa associação?
M.N. - Acho que a associação o que tem de bão é a união dos companheiros. Porque até se for
olhar assim, parece que é mais sacrifício do que benefício. Porque cê fica comprometido, tem
aquele dia marcado de reunião, tanta coisa, né, num prazo que podia tar trabalhando ou
descansando, tem que estar participando das reunião. A gente, por exemplo, eu já vai fazer
oito anos que sou presidente lá. Não consecutivo, eu fui quatro anos, fui dois e agora mais
dois, porque lá a eleição é de dois em dois anos. Então, já vai fazer oito anos.

E esse contato ajuda a dividir também, né?
M.N. - Eh, e a gente troca muita ideia né, sobre assim, o medo de produzir, sobre
comercializar, sobre conviver com os outros. Às vezes ocê vê alguma coisa meio errada e
você pensa “não isso eu não posso fazer que é errado”, outra hora ocê vê uma coisa certa e
fala “oh, aquilo ali é bão”, ou a gente também orienta os companheiros “oh, vamos trabalhar
nisso aqui”. Nóis já plantou roça junto na associação já.

Na hora de brigar por alguma coisa, de reclamar pro prefeito, a associação ajuda?
M.N. - Ajuda, mas parece que o povo, modo de uma coisinha a toa, eles jogam pedra. Ocê
faz, faz as coisas. Na hora que ocê dá uma mancadinha, eles chamam atenção mesmo. Isso aí
não perdoa. Mas eu gosto, gosto de participar.

E sobre TV e rádio? Vocês costumam assistir ou ouvir?
D.R. - Eu gosto do Jornal Nacional, mas não tenho tempo. É a hora deu tá arrumando cozinha
de janta. E eu gosto do Microfone Aberto [programa de rádio local veiculado pela Mais FM].
Eu ponho o radinho ali e o trem tora mesmo. Que eu vou arrumando minhas coisas, né.

Como é esse programa?
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D.R. - Ele é de entrevista e fala tudo que acontece na cidade. Ele faz crítica também, critica o
prefeito, elogia também de vez em quando. É jornalístico.

E esse programa fala de coisas do produtor rural?
D.R. - Fala também.
M.N. - Eles entrevista muita gente. Assim, quando tem alguma coisa importante.
D.R. - E toda quinta eles faz umas duas vez a chamada da feira, pro povo participar da feira
de quinta-feira, cinco horas, fala muito bem da feira.

E como é esse jornalista que apresenta?
D.R. - É dois, às vezes três. Quando tem muito convidado eles vai em três. Um é o dono da
rádio. Chama ele de Banana, mas o nome é Cunha Neto. Tem o Divino Borba e a... a outra é
novata. Eu não lembro o nome dela.

Tem alguma outra rádio ou outro programa que vocês ouvem?
D.R. - Tem. Na Mais FM, 11h tem o jornalismo também que é muito bão. Eu sempre costumo
assistir o microfone aberto, que termina 11h30, aí eu já corro pro outro que vai até 12h10.
Esse outro também é entrevista e fala muita coisa. Fala também do produtor rural. Tudo que
eles veem falar meio atravessado, eles criticam, eles elogiam também, é assim. Tem
entrevistados também.

Os entrevistados são gente da cidade mesmo? Ou tem gente de fora também?
D.R. - É da cidade.
M.N. - Às vezes vem alguém de fora.
D.R. - De político nesse eles parece que é meio... é muito pouco. Agora a Primavera, gosta
mais de política.

O senhor consegue ouvir também, Moisés?
M.N. - Uai, sempre a gente tenta dar uma escapulida pra vim escutar. Não é direto, mas
sempre a gente escuta.

E TV, o senhor assiste?
M.N. - É muito pouco. Tem o jornal nacional que eu não gosto de perder. Mas eu quase não
assisto TV não.
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D.R. - Eu era noveleira demais. Agora já to menos. Só assisto aquela das nove, só. Porque eu
tinha uma televisãozinha ali [apontando para mesa próxima do fogão], aí eu assistia tudo.
Ficava o dia inteiro ligada. Aí ela estragou, até ontem eu tava falando pra ele “ah, to numa
vontade de comprar uma televisãozinha pra colocar ali de novo”, porque é bão que cê vai
trabalhando e assistindo.

Então a senhora parou mais de ver novela porque a televisão estragou ou porque hoje
gosta menos de novela?
D.R. - É, porque ali eu ia trabalhando e vendo. Agora, com a televisão lá dentro fica mais
difícil. Ter que sentar lá e parar o serviço é mais complicado

E esses programas rurais, como Globo Rural e Jornal do Campo? Vocês assistem?
M.N. – Não assisto, porque dá na hora da feira. Aí é muito difícil. Sempre, nalgum dia que
não vai pra feira, a gente assiste, mas não é assim direto não.

E quando vocês tem a oportunidade de ver, vocês gostam?
M.N. - Eu acho bão.
D.R. - Ontem eu fiquei cochilando toda vida porque eu queria ver o Globo Repórter, porque
eu gosto. Só que agora com aquele programa chato do BBB lá aí demora. Aí eu dei uma
cochilada boa e depois fui assistir mais a minha neta. O Globo Repórter, quando é no horário
de verão, eu não perco nenhum. Eu gosto porque ele passa muita coisa boa. Mas o tempo é
muito corrido.

E internet, vocês acessam?
M.N. - Eu não participo.
D.R. - Eu gosto. Gosto de ficar vendo as coisas da internet, mas não sou também assim
fanática não.

E a senhora acessa pelo celular, pelo computador?
D.R. - Pelo celular. Aqui tem o computador, mas eu não aprendi muito não. Porque ele cê tem
que tá ali, sentar. Agora, o celular não. Depois que as minhas meninas foi embora, ela pos
internet aqui pros meninos, e aí pôs que dá pra todo mundo. Que eu tinha aquela de... esquecia
como fala...
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O modem?
D.R. - Isso. Mas ela era muito fraquinha. Aí depois os meninos veio e dá pra usar melhor.
Porque pra falar lá, se não for uma boa também não dá.

E o que a senhora costuma acessar na internet? O que a senhora costuma ver? Notícia?
D.R. - Eu gosto de ver notícia. Quando eu to com tempo eu gosto de ver uns vídeos
engraçados [risadas], gosto de ver vídeo. Gosto muito de brincar na internet com o meu filho
que tá lá longe, nóis se diverte muito.

É? O que vocês fazem na internet?
D.R. - Assim, eu ponho alguma coisa pra ele, eu to fazendo comida, coisa que ele gosta, eu
ponho pra ele, chamo ele pra vir comer.

E sobre o Jornal Nacional? O que vocês acham dele? Se fosse pra dar uma nota de 0 a
10, que nota vocês dariam?
D.R. - Hoje, pelo que anda as coisas, eu daria 4. Mudou muito. As coisas às vezes vai
mudando pra melhor. Os jornalistas tá mudando pra pior. Porque eles não fala uma coisa
assim... [Divina é interrompida pelo esposo]
M.N. - Mas isso é consequência das coisas que vem acontecendo. Porque jornalista sempre
fala daquilo que tá acontecendo. Então, devido o jeito que tá acontecendo, essas robalheira do
jeito que tá e que a gente fala “nossa, mas tá falando uma coisa só. Mas não é. É porque cada
dia tem umas novidades diferente do que vem acontecendo”.
D.R. - Mas assim... não sei. No rádio, eu acho bão porque cada dia é uma coisa nova. No
rádio, às vezes eles falam uma coisa que falou ontem, mas fala muito rápido. Agora, no Jornal
Nacional, vocês está assistindo um trem igual o desses políticos. Todos dia é a mesma
história, num é? Parece que cansa, né? Cê num tem novidade, não tem coisa nova... não sei.

O senhor acha que essa questão da política no jornal, se o jornal passa é porque é
verdade? O senhor acha que o que o jornal tá passando é importante?
M.N. - Eu acho que o que o jornal passa é importante. Quem acessa a internet às vezes até
fica sabendo das coisas. Mas igual eu, que não mexo com internet, através do Jornal Nacional
a gente fica sabendo de muita coisa que tá acontecendo, né?
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E dá pra aprender alguma coisa com a TV e o rádio? Alguma coisa que vocês levam pra
roça, pra casa?
M.N. - Eu acho que as coisas que a gente vê serve muito é de experiência. Nem tanto as
coisas a gente pratica, mas certas coisas a gente tem como evitar, pelos exemplo que a gente
viu pra lá. Eu penso assim.

Nesses programas rurais, vocês vem que a realidade no campo que mostra é parecida
com a vida de vocês? Ou não? O que passa lá é muito diferente daqui?
M.N. - : Eu acho que às vezes, mais ou menos o que passa lá é o que a gente vive no dia a dia.

Se vocês pudessem escolher o que o jornal ou o rádio dizem, o que vocês escolheriam? O
que vocês acham que falta no jornal e no rádio que vocês gostariam que tivesse? Tem
alguma coisa que poderia melhorar?
M.N. - Eu acho que pra melhorar tinha que melhorar não era o jornal, tinha que melhorar era
o povo. O povo que tinha que melhorar. Eu acho. Porque como que o jornal vai melhorar, vai
falar coisa boa, se as notícias não são boas? Eu penso assim. Porque se tá acontecendo e eles
falar que não tá acontecendo, eu acho que aí é mais ruim. Eu acho que não tem como eles
melhorar se eles não melhorar.
D.R. - Eu acho assim que o povo hoje fala muito e faz pouco. É igual o prefeito daqui que
agora já tem o dia de ele ir na rádio. Ele fala muito e você vai ver que na verdade ele não faz
nada. Ele só fala. Aí eu acho que falta falar e fazer também.

Acaba usando a rádio pra ficar falando...
D.R. - Eh. Ele difama os outros antigos e fala, não faz e tá com o rabo preso também. Sempre
é assim. Eu acho que tinha que falar e fazer também. Não só falar. Sei não. Acho que falta
muita coisa pra melhorar. Porque fala muito e faz pouco. Pelo menos aqui pra nóis.

O que a senhora acha das novelas hoje? Elas estão melhores ou piores que antes? Ou
não mudou?
D.R. - Pior. A gente asseste a novela, mas a gente sabe que aquilo ali hoje... Pra criança... nem
deveria ver. Porque aquela novela mesmo das nove eu gosto de assisti, mas aquilo ali pra
criança...

Os netos da senhora assistem?
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D.R. - Assiste e gosta. Porque os meninos de hoje gosta de um mal feito, né? Gosta de ver
essas coisas. Mas de primeiro as novelas tinha umas histórias bonitass. Não tinha essas coisas
igual naquela novela que tem aquelas mulher da vida, que a gente sabe que tem, mas eu
acharia que não precisava mostrar. Porque ter, tem que ter, e tem muitas. Mas não precisava
mostrar escancarado.

A senhora queria ver mais coisa bonita na novela?
D.R. - É. Coisa bonita. Porque aquilo ali poderia mostrar, mas não precisava mostrar tanta
cena feia. Igual, cena de matando pessoas. Aquilo ali é horrível de se ver, é ruim.
Antigamente, quando eu comecei assistir novela, não via isso. Falava “matou fulano na
novela”, mas cê não via a cena. Agora hoje já põe tudo. Eu acho novela de hoje mais... A
gente asseste mas não é tão boa.

E, pra gente terminar, como que vocês acham que seria a vida de vocês sem rádio e sem
TV? Ia fazer muita falta? Ou não?
D.R. - Eu acho que não. Porque de primeiro a gente não tinha. Era bom. Eu acho assim, que
de primeiro, a gente tinha mais amizade, andava mais. Agora, hoje, a internet tira tudo, né?
Mas é bom. Acho que a gente não consegue viver sem.
M.N. - Eu acho que é importante, porque a gente é bem mais informado que antigamente.
Porque eu lembro de quando nóis era assim mais novo nóis plantava no município de
Rubiataba e sempre vendia num comércio de Morro Agudo que comprava nossa produção.
Nóis vendia por exemplo uma carga de arroz e ele mandava o motorista para Anápolis levar e
enquanto o motorista não chegava, ele não sabia o preço que podia pagar nóis. E hoje não,
hoje é bem informado. Hoje, por exemplo, se a arroba do boi subir lá cinco reais, todo mundo
fica sabendo. Eu acho que é uma avanço muito grande e é muito importante. Por que de
primeiro, por exemplo, a arroba do boi subia lá os cativeiros e os atravessador ganhava muito
dinheiro nas costas do outro, enganando o outro, falava “não, não subiu nada, tem que pagar o
mesmo preço”. Hoje já é mais diferente, hoje o povo é mais bem informado. Quando chega
pra compra um trem aí ocê já tá mais por dentro do preço, das coisas. Eu acho que é muito
importante sim. Acho que se for pra viver sem essas coisas, eu acho que é bem mais
complicado. A gente vai ter que trabalhar bem mais.
D.R. - Hoje a gente não veve. De primeiro era bão, porque não conhecia.
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M.N. - : E o povo de primeiro gastava menos dinheiro. Eu falo assim, mas o povo hoje ganha
muito dinheiro porque gasta muito. Por exemplo, eu quando carçei uma bonita eu tava com 18
anos. Andava era descalço.
D.R. - Assim mesmo, carregava ela na capanga pra não sujar. Calçava quando tava chegando.
M.N. - : Eu colocava ela dentro duma capanga, colocava debaixo do braço e na hora que
chegava lá no derradeiro córgo que eu lavava o pé e carçava lá. Na hora que invinha de volta
era a mesma coisa. Era desse jeito. Agora hoje por exemplo o menino tá aí pra nascer já tem
três, quatro, cinco par esperando. Ainda falo assim, cê vê, não existia energia, fogão a gás, a
gente não tinha uma geladeira, não tinha nada. Então, gastava bem menos dinheiro, então a
gente ganhava. Porque se fosse pra gente gastar hoje do jeito que a gente gsatava antigamente,
a gente não consegue viver não. Igual nóis aqui tava pagando 500 reais de energia por mês.
Então, todo mês eu tenho que tirar 500 reais pra energia. Tem que tirar 100, 150 pra água, tem
que tirar um bujão de gás todo mês. Então, se a gente for comparar o que ganhava
antigamente com o gasto de hoje, não tinha como viver não.

O senhor falou sobre as questões de preços da arroba do boi. Como o senhor costuma
ficar sabendo desses preços? É pela televisão, pelo rádio?
M.N. - Isso é através do jornal, através das informações que a gente sempre fica sabendo.
D.R. - [através] das feiras, das reunião...
M.N. - Eh. Por exemplo, eu não assisti o Jornal Nacional ontem mas chega na reunião, um
companheiro meu que assistiu fala “oh, falou isso, aquilo outro”, então a gente fica mais bem
informado né.

Por isso que a associação ajuda também?
M.N. - Eh. Ajuda a gente a ter informação boa, informação ruim, fala “oh, aconteceu isso”.
Porque muitas das vez cê num assistiu, mas ocê fica sabendo. Outro companheiro assistiu e
fica sabendo. Através da informação dos companheiros, da união dos companheiros, cê fica
mais bem informado também.
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APÊNDICE B – ENTREVISTAS COM FAMÍLIA ALVES

Nomes: Simão Moreira Alves (S.A.) e Vânia Regina Santos Alves (V.A.).
Idade: 51 e 44 anos, respectivamente.
Propriedade: Fazenda Boa Sorte.

15 de março de 2018
Como é a história de vocês com a agricultura?
S.A. - Fui nascido no campo. Viemos pra cidade, voltamos pro campo e temos prazer de
plantar. Já tive a oportunidade de parar, de fazer outras coisas, mas eu gosto muito.

O que o senhor planta atualmente?
S.A. - Tenho lavoura de mamão há dez anos e tenho uma lavoura de uva também, de um
hectare de uva. Tenho essa uva desde 2005, tá indo pra 13 anos já. Mas já plantei de tudo. Já
plantei abóbora cabutiá, pepino, tomate, na área de fruticultura, já plantei quase tudo.

E os pais, também cultivavam?
S.A. - Sim, meu pai também era da roça, nasceu no meio rural.

O senhor é de Itapuranga mesmo?
S.A - Sou natural de Itapuranga.

A terra que vocês vivem hoje é de vocês?
S.A. - É, é nossa mesmo. Mas já trabalhei muito na terra dos outros também. Mas trabalhar
com os trem dos outros é difícil demais.

E como o senhor avalia o trabalho que vocês fazem com o dinheiro que vocês ganham?
Os preços são justos?
S.A. - Eu acho que é justo, porque o produtor tem que preocupar primeiro com a produção.
Depois da produção é que ele vai pro comércio. E se produzir bem ele não tem dificuldade pra
nada. É lógico que tem coisa que a gente vende pra Goiânia que tem muito atravessador e é
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complicado. Não é fácil lidar com eles não. Tem que ficar com um olho aqui e outro no
mercado em Goiânia, senão tem prejuízo.

Além da feira, o senhor vende pra quem?
S.A. - Eu vendo pro Ceasa. Vendo pros atravessadores levarem pro Ceasa. Mamão
principalmente. Não tem como consumir tudo aqui. Ano passado eu tirei mais de 7 mil
bandeja de mamão. Aqui vende 100, 200 quilos por dia de feira, mas tem vez que vai mais de
2 mil quilo por semana e tem que mandar pro Ceasa. Só o Ceasa mesmo pra dar conta.
Mas, eu nunca tive problema com venda não. Eu preocupo muito com produção, que é o mais
importante para mim. Se produziu bem, não falta comprador. Assim, sempre tem o momento
de crise, mas se tivera qualidade boa, tudo vai melhor. Não tem jeito.

E de onde veio a vontade de produzir uva?
S.A. - Tem um cara em Itaberaí que tem. Fui lá visitar ele, fiquei com vontade de plantar e
plantei. Aqui em Itapuranga, tinha cinco lavouras, mas dois já arancaram. Agora tem só três.
Mas eu acho difícil continuar com uva. É muito complicado.

O que o senhor acha mais difícil de se trabalhar com a uva?
S.A. - Mão de obra. Cê não acha gente que sabe trabalhar naquilo. Tudo que você vai fazer
nela é complicado. Poda principalmente. Eu tenho 1,5 mil pés de uva e tô dividindo ele pra
podar várias vezes porque cê num arruma mão de obra. Tem que dividir em três vezes. Eu vou
cortando e os caras vai limpando.

Falando em questão de mão de obra, além da família do senhor, mais alguém ajuda na
roça? O senhor contrata mão de obra fixa?
S.A. - Não, só quando aperta. Principalmente pra podar, tem que contratar.

E pro mamão, também precisa de ajuda?
S.A. - Também. Quando vai colocar ele no chão, encher saquinhos, essas coisas, sempre
contrata.

Há quanto tempo o senhor está na Feira do Produtor? Já vendeu outras coisas além de
mamão e uva?
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S.A. - Ah, já vai fazer uns 10 anos. A gente sempre traz o que tem: pimenta, polpa de fruta,
queijo, ovo, chuchu, jiló, mexerica, tudo que vai sobrando, até lima a gente traz. E tudo que a
gente traz não dá pra quem quer.
Hoje mesmo eu trouxe seis caixas de mamão e já vendeu tudo. Vendeu rapidinho porque está
tendo pouco mamão no mercado agora, né. O mamão geralmente dá uma desemendada. Em
fevereiro e março ele é pouco por causa do calor que dá em setembro e outubro. Ele dá uma
mudança de metabolismo e perde a flor.

Como é a rotina de trabalho do senhor? Tem hora de começar e terminar o serviço?
Pro funcionário, sempre tem, né? Pra ele é das 7h às 5h, agora eu vou até as quatro, seis horas
pra vir pra rua, mas não tem horário fixo não. Às vezes a gente vem na parte da manhã e
quando volta já faz outra coisa. Não para não.

O que o senhor costuma assistir para se informar?
S.A. - Jornal Anhanguera, Jornal Nacional que eu gosto muito. Pega essas rádio daqui.
Sempre que a gente tá almoçando a gente ouve o Microfone Aberto, que é um programa bom,
local.

Esse é o que senhor mais ouve?
S.A - Sim. Sempre que eu tenho tempo eu gosto de ver também o Canal Rural.

O senhor tem TV a cabo?
S.A. - Tenho Sky, mas é aquela Sky livre, né? Não é tv a cabo não. Não quis pagar ela pra
assistir outros canais não, mas é bão também.

E internet, o senhor tem em casa? Gosta de usar?
Tenho, uso. É bão. Ontem mesmo eu tava pesquisando um negócio de mamão lá, que a gente
sempre tem que estar pesquisando. Hoje facilitou muito, a internet. De primeiro, era bem mais
difícil pra ter uma informação. Eu tive um problema num mamão lá, quando ele começou a
florar, a vaquinha, que é um inseto, vinha e sugava ele. Ele soltava leite por debaixo. Aí, a
gente teve até a preocupação que fosse a meleira, sabe. Eu levei uns cara lá, os caras disseram
que era. E eu, na minha ideia, não era. Aí a gente fez umas fotos e mandou pra Embrapa lá da
Cruz das Almas, na Bahia, e eles mandaram o resultado. Falaram “não, pode ficar tranquilo
que é o inseto mesmo”. Então, cê tem que ter essas coisas, e esses contatos.
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E o senhor mexe bem na internet, ou de vez em quando pede ajuda pra filha?
S.A. - Mexe. Eu fiz um curso de informática. Mas mesmo assim, de vez em quando, tem que
pedir uma ajuda em casa tem dias, né?

E os filhos moram com o senhor?
S.A. - A menina mora. O rapaz foi pra Ceres, fez ensino médio lá, em técnico agropecuária,
fez agronomia. Tem oito anos que ele tá fora já. Formou ano passado, voltou, mas já saiu
também pra trabalhar.

O senhor usa a internet ou o rádio para saber informações de preços?
S.A. - Usar a gente usa, mas quando fala de coisa da área da fruticultura, não bate muito bem.
Porque você tem tabela de preço do Ceasa na internet, mas a variação é muito grande. A
maneira mais prática da gente saber é com os comprador em Goiânia, os depósitos, os caras
mesmo que vende aqui e tá sempre junto com eles pra saber se tá mais ou menos na mesma
direção, é mais no diálogo.

E as redes sociais, o senhor também acessa? Facebook, WhatsApp...
S.A. - Tem. Tem esses trem tudo. Todo mundo em casa tem. É o tempo inteiro. Hoje se você
não tiver esse trem, cê fica... né?

O senhor faz a feira de domingo também ou só a Feira do Produtor?
S.A. - Quando eu tô colhendo uva, eu faço as duas. Aí, não tendo uva, eu venho só pra essa
daqui.

E o senhor tem o costume de assistir Globo Rural e Jornal do Campo?
S.A - Muito. Esses são meus programas preferidos, mas quando tem feira de domingo, a gente
perde o programa. O único defeito que eu acho no Globo Rural é que ele vem muito pouco
pro lado do Centro-oeste. Mostra muito o nordeste, Rio, São Paulo, fica muito no eixo deles
lá. Pode observar que no Globo Rural não vê nada do Acre, Rondônia, Tocantins é muito
pouco, a gente não sabe o porquê... mas a gente sabe também, né? O foco deles é o número
maior de gente, né? Mas pra mim é um programa excelente.
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Quando o senhor vê uma reportagem do centro-oeste, acha que parece com a realidade
do senhor?
S.A. - Parece bastante. No Jornal do Campo, até tem coisa daqui, de Itaberaí. Falar que tem
alguma coisa aqui perto, a gente assiste mesmo. O Jornal do Campo, principalmente, porque
ele tem mais vantagem porque ele mostra aqui.

E os assuntos que passam nesses programas? O senhor acha que são importantes?
S.A. - Eu acho que é bão. O negócio deles é bão. Dentro do Jornal do Campo eles mostram a
previsão do tempo. Eu até quero escrever pra eles lá pra eles mostrar pelo menos as cidades
mais próximas de nós. Eles mostram umas quatro cidades, às vezes mostra Uruaçu, esses dias
mostrou Araguapaz, mas é pouco.

Como o senhor acha que seria a vida hoje se não tivesse mais TV, rádio e internet?
Mudaria muita coisa?
S.A. - Ah, dificultava, né... Domingo nós ficamos sem energia em casa e sem energia já não
tem internet porque é wi-fi e wi-fi não tem jeito. Na verdade, hoje é toda tecnologia, né? Toda
tecnologia se for analisar até o capim que o gado tá comendo foi desenvolvido. Na época que
eu era menino, tinha esse Jaraguá, que era bão. Aí foram vindo esses outros capins que o
pessoal foi estudando e fazendo. Mas se não é hoje as tecnologias que existem hoje tava era
faltando alimentos, com certeza. Porque não dá pra trabalhar sem tecnologia.

E sem o rádio? Seria ruim ficar sem rádio?
S.A. - O rádio é bom também. É muito importante. Eu gosto de todos os meios de
comunicação pra mim é bom. Se eu tiver um tempinho, se eu vou panhar uva eu tenho um
rádio, tenho um carrinho de madeira, eu ponho lá e vou escutando rádio.

O senhor ouve música também? Notícias...
S.A. - Ouço de tudo. Até a voz do Brasil se eu tiver tempo eu escuto. É bom que a gente não
fica desligado do mundo.

Como é a história da senhora com o campo?
V.A. - Nasci e fui criada na roça e continuo lá até hoje.

E como a senhora conheceu o marido?
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V.A. - Ele era vizinho lá. Morava perto. Cresceu junto.

A senhora também ouve rádio?
V.A. - Ouve, nóis ouve muito o rádio, assite televisão. Aqui tem o Microfone Aberto muito
bão.

Que tipo de notícia tem nesse programa?
V.A. - Notícias gerais aqui da cidade. Tudo que acontece na cidade eles falam no Microfone
Aberto.

E fala também do meio rural?
V.A - Fala, fala muita coisa de nóis na roça.

E o que senhora vê na televisão?
V.A. - Vê jornal, novela, jogo... vê de tudo pra entreter.

Tem uma hora do dia que a senhora assiste mais?
V.S. - Depois das 7 horas da noite. Assiste a novela das 7, o Jornal Nacional e depois vai
dormir.

A outra novela a senhora não assiste?
V.A. - Não, não assisto não. A gente cansa durante o dia e deita cedo.

E o que a senhora acha das novelas de hoje? São diferentes das de antigamente?
V.A. - Eu gosto mais das novelas das 6 e das 7. São umas novelas melhores pra gente assistir.
Novela das nove eu não gosto não. Parece que é uma novela muito violenta. Nunca gostei.

E a senhora assiste algum outro programa, num outro dia da semana?
V.A. - Domingo a gente acostuma assistir Faustão, The Voice, essas coisas mais melhor.

Como e a rotina da senhora e de sua filha? Também ajudam na roça?
V.A. - Ajuda. Ela fica mais ajudando em casa, porque ela estuda. Mas eu ajudo na roça.

E como é a rotina de vocês? Tem hora certa pra acordar, pra ir dormir?
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V.A. - Ah, seis horas da manhã a gente já tá de pé. Não tem hora pra terminar. Na hora que
escurece, nós paramos.
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7 de agosto de 2018

Para que você usam o celular? O que mais acessam no celular?
S.A. - Eu acesso de tudo. Youtube, Google, principalmente produto pra lavoura. E WhatsApp
acho que é o mais usado. Sempre tem um comentário mais no WhatsApp.

Vocês costumam só ler ou mandam coisas também?
S.A. - Eu tenho só um grupo da família que coloca muita coisa nele. Mas os outros a maioria
eu respondo.

E o senhor acha informação confiável no Google, ou às vezes o senhor fica um pouco na
dúvida?
S.A. - Pelo conhecimento que eu já tenho das coisas, eu acho confiável.

Porque o senhor já tem a base e já sabe se funciona ou não.
S.A. - É. Normalmente eu pesquiso coisa de adubo, de produto, de doença, eu, de minha
parte, considero confiável. Porque quando fala de coisa de mamão a gente vai buscar na
Embrapa de Cruz das Almas, na Bahia. Se você vai pesquisar outra coisa, se é um produto,
normalmente já é no site da empresa que fabrica que a gente vai. Pra mim, é 100% confiável.

Essas informações são complementares às do rótulo ou são diferentes?
S.A. - Sim, são complementares. Falando daquela mosquinha que apareceu lá, conversando
com o Wellington, a gente pesquisou ela e encontramos um tal de Bistar, que era o melhor pra
pegar ela. Mas só tem ele na literatura. A gente não acha dele no mercado pra comprar. Até
mandei um WhatsApp pro cara lá de Goiânia pra ver se ele achava. Ele procurou pra mim e
não encontrou. Ele passou um outro, um tal de Batus que substituía ele. Nóis foi lê sobre ele,
ele não tinha indicação pro mamão, aí cê já vai... é aquele negócio que eu falei pra vc lá.
Além de respeitar o limite de carência, tem que saber se o produto que vc tá usando é indicado
para aquela cultura. Porque se não for indicado, com certeza ela não vai quebrar as moléculas
nele. Aí a gente prefere não fazer. Ainda mandei no Zap pro Wellington, ele pesquisou lá
também e falou que não era bom usar. Aí foi estudando e fizemos o Bertimec, que é o que
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pega as outras pragas tipo o ácaro e que deu uma controlada nela. Na verdade, pra matar ela
mesmo seria esse tal de Bistarc, mas nós não encontramos.
Eu já pesquisei muito sobre produto. Eu vejo falar ou os que eu tenho aqui já eu vejo a bula e
vou pesquisar mais, verificar a informação.

O senhor já chegou a comprar algum produto para a lavoura pela internet?
S.A. - Já. Comprei as fitas e grampos que usa na uva. Porque aquilo só vende em São Paulo
ou em Bento Gonçalves. Cê comprar, gera o boleto, a gente vai e paga e aí eles colocam na
transportadora e vem.

E deu tudo certo com essa compra?
S.A. - Só não deu tão certo porque, na vez que eu comprei, o cara viu meu endereço na zona
rural. Só que eu tinha o endereço pra entrega na cidade. Ele veio com os trem na cidade e não
entregou. Vendo os 7km da cidade até aqui ele largou pra lá. Falou que tava chovendo muito.
E nesse meio prazo, eu esperando entregar e nada do trem chegar, aí eu fui e liguei lá. Aí a
menina falou “não, a mercadoria do senhor foi e voltou por falta de endereço”. Eu falei, “não,
cê pode olhar aí na nota que tem endereço pra entregar no mercado”. E o cara veio de novo na
outra e não achou o mercado. Ele só não foi embora porque ele ligou no meu celular. Aí a
gente explicou que tava no mercado e que o dinheiro tava lá pra pagar o transporte. Aí deu
certo.

Entrega na zona rural é difícil, né?
S.A. - Eles não fazem entrega na zona rural. Isso aí já é falado. A culpa é do entregador
mesmo. Porque o cara tinha até o número do meu telefone lá.

E como o senhor descobriu esse lugar para fazer a compra pela internet? Por meio da
pesquisa?
S.A. - Numa festa da uva em Itaberaí, esse cara tava lá e me deu um cartão dele. E depois
achei mais uns que vendia em São Paulo. A gente vai pesquisando e vai achando. Só que o
pessoal de Indaiatuba trabalha só com produto nacional e não tem o importado. E o importado
é mió. A fita nacional é reciclada e é bem mais fraca. Os grampos deles não são tão afiados.
Essa fita é uma maquininha que pega o ramo da uva e prende no arame. A gente leva lá e põe
na distância que quer. Prende até em bambu. É pra direcionar ela no arame.
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E o que o senhor acessa no Youtube?
S.A. - Youtube é só pra música. Esses dias que a internet nossa tá ruim, demora demais.
Ontem mesmo eu vi um no Youtube. Eu ouço tudo.
Tem muita música do Elvis Presley. Eu tinha vontade de ter CD do Elvis assim, mas quando
ele era vivo e tinha as coisas, a gente não tinha muito acesso a essas coisas. Agora na internet
acha tudo.

Então o senhor gosta de Elvis Presley?
S.A. - Gosto do Elvis Presley, escuto tudo quanto é tipo de música. Eu sou mais sertanejo,
mas música do Elvis eu acho bom demais.

Não tem igual, né?
S.A. - Não. O Elvis... e tem também aquele conjunto lá de Folhas, que é muito bom, que tem
o Freddie Mercury. John Lenon! Eu tinha vontade demais de ver a tradução de Imagine e você
acha tudo.

E a senhora, dona Vânia?
V.A. - É mais WhatsApp, Messenger, Facebook... só.
S.A. - Quando a internet era só pra mim aqui que ela nem a Franciele usava, até o Fantástico
dos anos 70 eu via. Tem um notebook ali e é mió ainda da gente assistir.

E o Facebook, o que a senhor procura nele?
S.A. - Procuro pra ver as coisas que os outros posta.

A senhora posta também?
V.A. - Não. Só vejo mesmo. Nunca postei não. As vezes compartilho, curto e comento umas
coisas mas é só.

E o rádio, para que vocês usam mais?
V.A. - Pra ouvir música, notícia, saber das horas, que as vezes a gente tá lá no rancho e num
sabe direito que horas.
S.A. - Tem a parte jornalística também onde a gente pega muita informação no rádio. Eu acho
que hoje com a internet, e toda rádio é ligada na internet, a divulgação da rádio sempre vem
primeiro que em qualquer outra coisa. Sempre a gente pega. Tá escutando rádio a noite e eles
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falam que aconteceu um acidente em tal lugar. Aí é só no outro dia que cê vai ver na
televisão. Cai um avião em tal lugar, a pessoa já viu na internet. Quem tá ali acessando
sempre vê.

O senhor acha que a internet ainda vem primeiro?
S.A. - Vem, mas só pra quem tá conectado com ela o tempo todo. Igual aqui: a gente vai
trabalhar no mamão, se morre um parente da gente, às vezes na rádio que nóis fica sabendo.
Às vezes até tá no celular, mas hoje por exemplo: peguei meu celular cedo e depois só meiodia. E você ouvindo a rádio, pelo menos num meio prazo cê fica sabendo que tá passando.

Hoje acaba que fica mais fácil de se informar, né? Apesar de que o rádio não é novo...
S.A. - Fica. Mas hoje a maioria da informação do rádio vem da internet. Eles pegam coisa do
mundo inteiro, de qualquer lugar do mundo. Você acessou, você pega. Não tem como.
Agora a internet tem as coisas falsas, né. Tem as coisas que se quiser usar pra malandragem
também. Tem de tudo.

O senhor acha que o rádio dá uma filtrada nas coisas falsas?
S.A. - Tem que dar. A não ser que tenha algum desavisado e desinformado que acaba
acreditando. Porque tem gente que trabalha no rádio que são doido pra dar informação. Aí
tudo que eles pegam, já vai colocando.

Já aconteceu de vocês ouvirem alguma notícia no rádio e depois descobrir que não era
verdade?
S.A. - Notícia mesmo, não. Mas quando milita na área do esporte, sim. Já escutei várias vezes.
Os caras solta e depois não tem nada a ver. Os cara parece que pega os trem no vento um fala,
vai ver não tem nada a ver.

E a relação de vocês com a TV?
S.A. - O que eu mais gosto na televisão é o Globo Rural no domingo. Assisto o Jornal do
Campo também de manhã, na TV Anhanguera. Domingo a televisão pra mim tem bastante
valor, mas durante a semana, só o Jornal Nacional e jogo. Assisto muito jogo. Estando
passando... A Copa do Mundo esse ano eu assisti tudo.

Passou num horário melhor, né? Não tinha jogos de madrugada.
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S.A. - Esse ano foi tudo bão, mas quando tinha de madrugada eu levantava e assistia também.
Duas horas da manhã levantava e ia assistir o jogo. Depois deitava e ia dormir de novo.

E como o senhor avalia o Globo Rural? É um programa bom ou teria alguma coisa que
poderia melhorar.
S.A. - Pra mim o que eu acho mais ruim no Globo Rural é que não mostra quase nada aqui do
Goiás, né. Eles prioriza Minas, Rio Grande do Sul, São Paulo. Só o sul e o sudeste. Você não
vê matéria quase nenhuma. Às vezes cê vê lá do Marajó, daqueles búfalos que eles passam
muita reportagem, alguma coisa assim, mas Tocantins mesmo é muito raro ver uma
reportagem do Tocantins. Nordeste eles passam muito esse negócio de seca.

E porque o senhor gosta de assistir?
S.A. - Sempre tem alguma carta que é uma dúvida. E as vezes aquela dúvida encaixa na gente.
As vezes a pergunta que a pessoa faz que a gente não sabe. Mas tem muita coisa que eles
pergunta também que direto a gente já sabe o que é.
Domingo mesmo passou o vídeo que um cara mandou de uma galinha que ficava andando só
pra trás. Aí ele mandou pra lá e perguntou. Aí o veterinário lá explicou que é a deficiência de
uma proteína, de cálcio, mas não sei o que lá que é só mudar o cardápio dela que ela volta
andar pra frente.

Essa o senhor já sabia?
S.A. - Não! Nunca tinha visto e achei até engraçado.

E a senhora assiste também?
V.A. - Assisto. Vez em quando eu aprendo umas receitas. Receita de doce de queijo.

De vez em quando a senhora testa?
S.A. - É. Eu fiz uma e achei bão os docinhos de queijo?

E previsão do tempo? Vocês acompanham também na TV?
S.A. - Agora até que não, que a previsão de tempo todo mundo sabe o que vai ser. Mas o
Jornal do Campo passa umas previsão do tempo boa. Só que eles passam só localizado, né?
Quando eles passam mais perto da gente, eles sempre passam nas cidades mais próxima, na
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nossa eu nunca vi eles passar, passam no norte, pro sul. Eles são bem certos na previsão do
tempo.

Fora a questão de mostrar Goiás, vocês acrescentariam alguma coisa nesses dois
programas?
S.A. - Ah... Esses trem deles é muito bem pensado, né. Difícil acrescentar ou tirar alguma
coisa num programa como o Globo Rural. Primeiro porque o prazo é limitado. O cara grava
muita coisa e as vezes tem que editar. É só uma hora de prazo pra mostrar coisas do país
inteiro, né.

E em relação aos jornalistas que vocês escutam. Como vocês veem o trabalhos deles?
S.A. - Eu acho que é confiável. Principalmente quando sai na televisão. Quando o cara tá
fazendo ao vivo, às vezes o cara não pode soltar alguma coisa que nem poderia ir ao ar. Mas
quando é gravado e editado, não tem como. É muita cabeça pra pensar pra as coisas dar
errado.
Na verdade, se você for analisar o pessoal de uns seis meses a um ano pra cá, quando
começou aquela caçada ao Lula que o povo fala, o impeachment da Dilma, que o povo fala
que foi um golpe e tal, que é uma maneira deles dizer. Mas eu acredito cegamente na Globo,
que o que a Globo mostrou é verdade e que aquele juiz Sérgio Moro tá fazendo é verdade. Só
que tem gente daqui, da associação nossa, da região nossa, que bateu boca comigo esses dias
que acha até hoje que o Lula é inocente. Então pra que que ele tá preso, gente? “Ah, mas
nunca provou nada. Mas como que prova? O que você tá vendo que o cara fez o advogado vai
lá e fala que o cara é inocente.
Aquele caso daquela mulher lá que foi assassinada por aquele cara. O cara deve ter umas
quatro ou cinco vezes mais força que ela. Como é que ela vai reagir contra um cara daquele?
Que defesa que ela tinha? E o advogado do cara vai lá e fala que ele é inocente. Nóis que é
leigo sabe que não é! Eu não vou lá falar pro advogado que ele tá mentindo. Ele tá ganhando
pra mentir e pronto. Problema dele. Se ele tiver que acertar conta disso é problema dele.
Mas a Globo é melhor canal de televisão. Pra você ver o tanto que o povo é desinformado:
saiu essa propagando do Agro é tech aí. Um dia eu vi uma mulher de parelha com nóis na
feira que é doente na Dilma falando que “foi só tirar a Dilma a Globo tá fazendo propaganda
dos produtor rural”. Eu falei “a propaganda é da Globo. Inclusiva a Globo foi premiada até
internacionalmente com aquela propaganda”. Eles mostraram todas as partes do agro.
Simplesmente, o que eu entendi que a Globo tava mostrando pro pessoal da cidade que

218
produzir não é só chegar no mercado e pegar o pacote de arroz empacotado. Tudo tem um
processo técnico pra ser feito. Lógico que tudo no mundo é uma engrenagem e um depende
do outro, mas prova daí....
Poucos dias agora teve aquela greve dos caminhoneiros e até hoje não regularizou as coisas.
Mas esses dias eu vi um cara falando: já pensou se tivesse um jeito de o produtor parar de
plantar? Porque tem muito cara que planta que não precisa disso. Cê acha que um cara que
planta um milhão de hectare precisa plantar? Um caboco que tem 500 alqueires de terra
precisa plantar? Um primo meu mesmo que colheu mais de 80 mil sacos de soja. Ele tava
tirando 15 mil litros de leite. Ele não precisa plantar. Mas planta, porque o cara quer cada vez
mais e o dom do cara, que é coisa de Deus. Se não tiver um cara com dom de plantar, onde é
que os outros vai comprar? Tudo que a gente precisa pra alimentar... dinheiro o cara pode
ganhar saco de dinheiro, mas ninguém come dinheiro. Ele é moeda de barganha. Inclusive até
no início da humanidade, não existia dinheiro, existia troca. Aí apareceu um engraçadinho que
existe em todo lugar e queria levar vantagem e apareceu com o dinheiro. Tudo dele vale mais
do que dos outros. Criaram a moeda.

Com isso tudo, o senhor faz alguma perspectiva de futuro?
S.A. - Eu acho assim: não acredito que chega a tal ponto de faltar alimento igual muita gente
já cogita que faltará. Eu acho que no que é da parte da agricultura familiar – diz que 70% do
alimento do nosso país vem da agricultura familiar – esse sim vai ter uma defasagem. Porque
se você for pegar o meio rural, é raro você achar um cara com 30 anos que tá trabalhando e
vivendo no meio rural. Todo mundo tá acima de 40, 50 anos. Se você for naquela feira nossa,
você vê. De 100 feirantes, você nota umas 10 bancas de pessoas mais novas. E muitas das
vezes ele tá ali porque o ponto é do pai ou da mãe e eles tão cansados e cedo pro filho.
Porque, na verdade, o ponto da feira é da família. Mas eu acho que o pessoal vai parar. Muita
gente vai parar por uns 10 anos, por muitos motivos.

E o senhor vê alguma saída pra isso?
S.A. - A saída é ruim, mas existe. Tudo que falta no mercado valoriza. Quando valoriza o
consumidor mais fraco paga a conta. Ele vai ter que acabar não comendo. A corda só
arrebenta no lugar mais fraco. Onde ela é mais forte, não arrebenta.

O senhor falou do exemplo do locutor Cunha Neto, que comunicou o roubo na zona
rural, mas não falou onde foi. O senhor acha que falta um pouco de informação?
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S.A. - Falta! Ele é amigo meu e vou até comentar com ele. “Não pode falar ou você não quer
falar ou o porquê não pode falar?”. Porque não tem como você falar que houve um furto no
meio rural e não falar nem a região. Dar o nome de quem foi roubado, às vezes a pessoa não
quer que dá o nome, mas a região pode falar que não tem problema não. Você fica pensando
“uai, roubou”, mas cê num sabe nem aonde. Às vezes foi aqui de parelha com nóis e cê num
sabe. E a rádio devia servir pra ser útil pra isso.

E na TV o senhor acha que também falta informação ou é mais completa?
S.A. - A TV é bem mais completa.

E as rádios locais? Vocês acompanham a muito tempo?
S.A. - Acho que a Primavera é de 86. Nós acompanhou ela muito no início. Depois ela trocou
de dono e foi aquela Igreja de Cristo que comprou ela. Aí eles colocaram um diretor na época
que chamava Fábio Resende e ele era o seguinte: igreja evangélica deve ter umas 30 aqui em
Itapuranga. Aí esse cara fazia assim; “meia hora de programa procê é 500 reais”; aí se o padre
fosse lá, ele falava “procê é 2 mil reais 15 minutos”. Então, ele gelou muita gente, faliu a
rádio praticamente. Na época o Cunha Neto era funcionário, ele já tinha o programa dele. Aí o
Gilson Almeida, que tem várias rádios em Goiânia e nas cidades do interior comprou essa
rádio de sócio com o Cunha Neto e pôs ele como diretor. Aí ele foi comprando as partes dele.
Acho que ele já comprou ela quase toda.
Sei que a Mais FM é dele, tem uma Rialma que é dele. Tem um bocado de rádio. Aí eles
melhorou ela muito. Nesse meio prazo que teve essa transformação, a rádio chegou num
ponto que não tava tendo nem funcionário. Foi perdendo a credibilidade num ponto que tava
falida mesmo. Ela passou uns dois anos na decadência. Tinha uma menina vizinha nossa aqui
que foi trabalhar na rádio, começou a fazer locução, começou a gostar da rádio, nóis voltou a
ouvir rádio por causa dele e aí voltou e acompanhar de novo. Já deve ter uns 15 anos já que
nóis ouve essa rádio.

A Mais FM vocês também escutam?
S.A. - Muito pouco.

Eles tem um programa jornalístico também, né?
S.A. - Tem. O Microfone Aberto já tomou um pedaço do programa deles, né. O microfone
aberto ia das 10h às 11h. E esse trem deve ter uns 15 anos mesmo que compraram essa rádio.
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Lembro uma época que o pastor Joaquim negociou com o Gilson e, na negociação, dele que ia
das 11h ao meio-dia. Agora que ele completou 15 anos, o microfone aberto avançou por mais
meia hora. O Mais Notícias entrava às 11h, assim que o Microfone Aberto terminava. Mas o
povo não larga desse Microfone Aberto pra ir pra Mais não. É muito difícil.

E sobre a questão política? O rádio fala muito?
S.A. - Fala. Mas é manipulado. Se o prefeito tiver fazendo comercial e pagando tudo
direitinho, puxa saco. Agora se não tiver também eles metem o pau sem dó.

Na mesma rádio?
S.A. - Na mesma rádio. Político e radialista, principalmente os donos e diretores, eles não tem
muita diferença não. No último mandado do Daves, há dois mandatos atrás, que agora ele tá
de novo, tudo quanto era propaganda de esporte, da prefeitura, da câmara, fez lá na
Primavera. Ah, mas o Daves não caia no chão pra eles. Aí veio o Jabes. O Jabes não quis
fazer no primeiro ano, um ano e meio. Aí passou de novo a fazer. O que vivia metendo o pau
virou pro lado deles. Rádio com política é um pouco complicado.

O senhor percebe essa questão da política. O senhor acha que as outras pessoas, seus
companheiros percebem também?
S.A. - Não, o povo vai muito no embalado do que o cara tá falando no momento. Se tá
falando bem, acha que é porque realmente tá bem, não acha que é porque ele tá pagando o
comercial em dias. Se atrasar, eles começam a falar mal.
Aqui em Itapuranga a gente conhece todo mundo. Aquele jornal Impacto é de um tal de
Piolho que tem aí. Aquele o mandato trazado do Daves ele meteu o pau no Daves mais foi
muito mesmo. Agora esse ano ele já tá a favor do Daves. Com certeza saiu uma verba.

O senhor acha que isso manipula as pessoas?
S.A. - Manipula. Mas o dinheiro foi feito pra comprar as pessoas mesmo.

E o Jornal Impacto? Vocês costumam ler?
S.A. - A gente vê muita coisa dele. Toda edição que eles soltam eles entregam pra nós lá na
feira. Passa no comércio distribuindo e depois passa na feira de banca em banca. A gente traz
pra casa e depois lê.
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Nele tem muita política?
S.A. - Tem muita politicagem. Se tiver do lado deles, eles dá uma maneirada. Mas se não tiver
também...

Falam da roça no jornal?
S.A. - Fala. Eles mostram. Se a prefeitura tiver tudo bem com eles, eles mostram que fez
ponte, estrada, essas coisas, mostra o produtor rural junto, né. Aí quando tá fazendo, o prefeito
vai, o secretário vai, eles vai lá e faz foto. Se não tiver fazendo e tiver u ma ponte meio ruim
ali eles mostra também. Mas mostra muita coisa do meio rural.
Aqui mesmo eles já teve umas duas vezes. Fez foto, até do fogão caipira o cara fez foto pra
por no jornal deles. Falou de nós também. Pegou os nomes das variedades de uva. Fez quase
uma página inteira.
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APÊNDICE C – ENTREVISTAS COM FAMÍLIA ALENCAR

Nomes: José Alencar (J.A), Rita Alencar (R. A.) e Laís Alencar (L.A.)
Idade: 38 e 35 anos, respectivamente
Propriedade: Fazenda Esperança

23 de março de 2018

Qual a relação de vocês com o campo? Nasceram e cresceram na roça?
R. A. - Foi. Nascemos aqui mesmo em Itapuranga.

E a terra é de vocês?
J.A. - Até o momento, a terra é do meu sogro. A gente mora aqui e ele cede pra gente
trabalhar com umas criaçõezinhas. Mas é cedida por ele.

E o que vocês cultivam aqui?
J.A. - Tem tomate, mandioca, milho pra silo, quando tem oportunidade a gente planta
maracujá, pimenta de cheiro, sempre a gente planta.

E vocês moram só aqui?
J.A. - Não, temos duas moças, uma de 16 e outra de 12 anos.

E como é a rotina de vocês? Vocês acordam que horas, vão dormir até que horas?
J.A. - [risos] Se eu te falar a verdade você vai achar que é mentira. Ou, a nossa vida é dura. A
gente levanta 5h30 da manhã, que a hora que as meninas levantam pra ir pra escola, né. A
gente leva elas no ponto ali em cima, e aí a gente não para não. A gente já vai pro curral, do
curral já vai pra lavoura e não tem hora de parar não. Sempre que tem necessidade a gente
para mais cedo, quando tem uma precisão de ir na cidade, uma coisa assim. Mas não tem
horário de parar não. É enquanto der jeito.
R.A. - Enquanto tá tendo dia, tá trabalhando.
J.A. - Tem vez que a gente tira leite duas vezes no dia. Agora tá meio parado esses dias
porque tá meio descontrolado, mas eu gosto de tirar leite duas vezes no dia. É pouco, mas eu
gosto de aproveitar o pouco que tem.
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O senhor entrega o leite pra cooperativa?
J.A. - No momento, não tô entregando na cooperativa não. Tem um rapaz aí que tá pegando,
mas eu entrego sempre na cooperativa. A cooperativa tava meio descontrolada esses dias, mas
eu tenho o plano de voltar pra lá.

A senhora trabalha com tudo na roça também? Tem alguma atividade que a senhora faz
mais?
R.A - Eu trabalho e ajudo sim. Na lavoura eu ajudo com serviço maneiro, né. Igual, quando a
gente vai plantar alguma coisa, eu ajudo ele colocando a muda no chão.
J.A. - Faz a feira...
R.A. – Eh... faço a feira. Ajudo ele.

P - E tem as coisas da casa também....
R.A. - Eh, tem também.
J.A. -: Costura. A profissão dela mesmo é costureira.
R.A. - Eh, eu faço mais é costurar.

E a senhora vende as roupas ou faz facção?
R.A. - Faço facção.

Costura em casa mesmo?
R.A. - É, aqui em casa mesmo. Ai meu prazo de ajudar ele é mais pouco, mas sempre que ele
vai mexer com um serviço maneiro eu vou ajudar ele.

E em relação à renda de vocês? O que ganham da viver uma vida tranquila ou é muito
apertado?
J.A - Não dá pra dizer que é uma vida organizada, nem tranquila. Digamos que é uma vida
digna. A gente não pode reclamar não. A gente tem saúde, trabalha todo dia, e acaba tendo o
pão de cada dia e um confortozinho. A gente leva. Graças a Deus, não posso reclamar.

Vocês têm TV aqui em casa?
J.A. - Tem. Tem TV com a parabólica.
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E rádio?
J.A. - Tem também.
R.A - Nóis é firme no rádio [risos].
J.A. - A gente gosta mais do rádio que da televisão.

E o que vocês costumam ouvir mais?
J.A. - O top que nóis ouve aqui é o jornal do...
R.A. - O Microfone Aberto.

Ele passa quando?
R.A. - Das 10h às 11h30, de segunda a sexta.

E por que vocês gostam dele? Que tipo de programa é?
R.A. - Ele é mais notícia. Eu gosto dele porque a gente fica sabendo de tudo que tá
acontecendo na cidade.
J.A. - O melhor dele é que ele é voltado pro interesse nosso, no sentido assim... em questão do
município. Tudo que gira no município, de bão ou de ruim, cê tá informado.

E trata de coisas da zona rural ou só da cidade?
J.A. - Trata também. Sempre que tem alguma necessidade.
R.A. - Se for do desejo deles, né? Porque se não for não fala não.

O que a senhora vê, por exemplo, que não fala?
R.A. - No caso daquela questão daquela escola que tá acontecendo em Itapuranga, a escola cai
ou não cai, os meninos vai ou não vai, naquilo lá mesmo eles nunca falou. Só fala o lado do
prefeito, né? O lado dos pais e das mães eles não fala não. Só do lado do prefeito. Eles falam
só um lado. Fala se eles quiser. Mas esse outro lado eles não tem querendo falar ainda não.
J.A. - Mas mídia é assim mesmo, né? É a mesma coisa da TV Globo. A gente vê muita coisa
aí que eles não expõe a verdade da coisa. É sempre o lado que não ofende eles.
R.A. - Eles vão pro lado de quem tá por lado deles.

E como funciona com a rádio daqui? Ela é assumidamente do lado do prefeito? Como
vocês sabem que ela apoia o prefeito?
R.A. - A gente sabe porque a gente vê eles falar lá e a gente entende, né.
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O que vocês costumam assistir na TV?
J.A. : Pra falar a verdade a gente não tem muito tempo pra TV porque você tem que parar pra
aquilo, né? Sempre é jornal a noite, cê assiste um jornal ali e logo cê tá caçando jeito de
dormir. Porque o dia começa cedo.

Qual jornal costuma assistir?
J.A. - É o Jornal Nacional.

Mas não assistem todos os dias?
J.A. - Não, não é todo dia.
R.A. - Nós mesmo vamos pra igreja. Tem os dias de culto na igreja, nós somos evangélicos e
vamos. Então [assistimos] é nos dias que estamos aqui em casa livre.
J.A. - Quase que umas duas vezes na semana, no máximo. E um Fantástico. Fantástico sempre
que eu tô em casa em gosto de ver. Ele tem umas matérias maiores, mais agradáveis, menos
políticas, né. É melhor de se ver.

No jornal o senhor acha que tem muita política?
J.A. - Eu acho que sim. Ainda mais essa questão desses políticos corruptos que tem aí. Não
tem jeito...
R.A. - E não dá em nada.

E tem mais alguma outra coisa que vocês assistem? Novela?
J.A. - Assiste novela, mas não é direto...
R.A. - Vê por acaso.
J.A.: Não tem como acompanhar porque se vocês assiste novela hoje, amanhã você não
assiste, depois também não...

E os programas rurais? Vocês assistem?
J.A- Eu gosto muito. Mas o Globo Rural para mim não dá certo. É difícil por causa do
horário. Raramente você encerra um leite antes das 9h. Mas sempre que eu tenho
oportunidade eu assisto.

Jornal do Campo também não?
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R.A. - Também não.

Mas quando você tem oportunidade de assistir, vocês gostam? Acham que alguma coisa
poderia ser melhor?
J.A. - Eu não sei se poderia ser melhor. Tem muitos programas que a gente assiste que é bom,
agradável. Mas sempre tem a possibilidade de ser melhor, né.

Mas tem algum assunto que o senhor acha que poderia ter mais? Alguma coisa que
gostaria de ver mais no programa?
J.A. - Se você pra mim pedir, eu queria que eles focassem mais nesse lado que eu mexo, de
estufa, pra gene entender um pouco melhor.

Coisas mais técnicas?
J.A. - É. Se eu fosse pedir eu pediria isso, porque é uma coisa que a gente tá trabalhando e aí
às vezes você entendia mais, que nem aquela praga que eu te mostrei lá, se a gente
descobrisse uma maneira de combater uma praga daquela lá, que nem no meu caso, ia ter uma
benefício grande demais.

O senhor já fez algum contato pro programa, com mandar cartas?
J.A. - Nunca mandei. Até tenho pensando em mandar, mas nunca mandei não.

Vocês têm internet?
J.A. - As meninas têm no celular delas. Estamos aqui tem mais de mês esperando o técnico vir
pra montar, mas até hoje não apareceu. A gente tá esperando, liga lá e eles dizem que tá
vindo.

No celular vocês não mexem na internet?
J. A. -Não. Só as meninas. E é ruim demais. Elas passam raiva demais.

O senhor costuma buscar informações de preços e cotações no rádio, na TV ou na
internet? Ou preço é mais coisa de boca a boca mesmo?
J.A. - É mais boca a boca mesmo. Eu interesso sim. Sempre que tem mais oportunidade a
gente presta atenção, vê o que tá ocorrendo, mas é mais é boca a boca, não é que a gente
busca.
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E o leite tem muita variação que interfere no preço, né?
J.A. - Eh... leite é um negócio que a gente não gosta nem de estar comentando, de tanto que é
ruim. [risos]

Mas o senhor ainda continua firme na atividade.
R.A. - Leite é mais barato que água.
J.A. - Leite é centavo. Não existe leite de real. Leite é centavo. Não tá muito fácil não.

E por que o senhor continua, diante de tantas dificuldades?
J.A.- Porque é uma renda mensal que você faz compromisso com ela. Leite não tem atraso,
não tem calote. As empresas que quer sempre a gente já vai. Existe uns problemas aí, mas tão
longe da gente. Sempre quando chega no final do mês que tem que pagar suas continhas, tem
o do leite. Na rodada do ano, cê vende uma bezerra, um trem qualquer e vai tocando o barco.
É uma rendinha assim que sempre eu falo com os meninos que a gente é pequeno, não pode
envolver com leite. Tem que ter o leite, mas não pode envolver com o leite. Se você envolver
com o leite...
R.A. - Não sobra nadinha.
J.A. - Não escapa não.

Só paga as contas mesmo.
J.A. - As contas dele, praticamente. Se você pode viver só com ele, é as contas dele. Aí, no
caso da gente, se a gente planta umas coisinhas aí, uma coisa e outra vai somando.

Desde quando vocêS participam da Feira do Produtor?
J.A. - Tem muito tempo, viu. Sei que não fomos dos iniciantes. Ela tá com 18 anos, então a
gente deve estar com uns 13 anos de feira. Nós não é uns feirante diretão não. A gente mais é
quando tá colhendo mercadoria na estufa.

Participam da de domingo também?
J.A. - Não. Um pouco por causa do horário, que é complicado por causa do leite.

Se hoje, não houvesse mudar rádio, TV ou internet, a vida ia mudar muito?
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J. A. - Uai, se fosse só nóis que ia ficar sem, ia zangar bastante. Agora se pifasse esse trem no
geral, todo mundo ia sobreviver sem essas porcarias. Mas digamos que hoje aqui a gente não
vive sem telefone e internet mais não.
R.A. - Escola hoje dos meninos que nem é ainda sim atrasada, na escola eles iam muita na
internet, fazer trabalho. Que nem minha menina mais nova que tá no 7º ano, já exige muito. A
outra tá no segundo, então nem se fala, né.
9 de agosto de 2018
Como foi que a senhora começou a costurar?
R.A. - Eu ajudava somente o meu esposo e não tinha um serviço pra eu ganhar o meu e aí
resolvi costurar. Já faz quanto tempo que eu costuro? Não sei… [pergunta para a filha].
Laís: Faz uns seis anos. A gente era bem pequeninha.
R.A. - Aí eu resolvi comprar as máquinas e costurar porque aí eu tenho o meu. Qualquer
tantinho que eu tirar já é lucro. Acabou que o negócio deu certo e acabou sendo bom.

O dinheiro da costura é pra senhora ou vai pras despesas da casa também?
[Rita e Laís se olham e sorriem]
R.A. - Ah, o meu varia. Mas o meu fica sempre pra mim mesmo. Quase não ajudo meu
esposo com despesa de casa. Fica mais pra mim comprar alguma coisa que eu quero pra
dentro de casa mesmo, um móvel, roupa pras meninas, calçado pra nós, até pra ele eu compro,
mas assim despesa de casa mesmo é ele quem faz.

E quando a senhora ajuda na roça, o que a senhora costuma fazer?
R.A. - Quando é época de panhar pimenta, eu ajudo ele a panhar pimenta. Quando tá dando
muito tomate eu ajudo ele a arrumar os trem da feira. Nos dias de panhar pimenta e nos dias
de feira eu largo a costura e ajudo ele. Já fica assim mais ou menos programado.

Hoje, por exemplo, que é dia de feira, a senhora costurou cedinho e de tarde não vai
mais costurar para ajudar a organizar as coisas?
R.A. - Assim, a hora de arrumar as coisas da feira, eu ajudo a encartelar verdura. Ele vai
pondo na cartela e eu vou passando o plástico. Aí, a hora que sobra um tempinho eu já volto
pra costura.

229
A senhora já sabia costurar ou aprendeu quando decidiu comprar as máquinas?
R.A. - Eu já sabia. Quando eu tinha uns 15 anos, a mamãe pagou um [curso de] corte e
costura pra mim na cidade pra eu aprender. Aí o básico eu sabia. Aí fui treinando. Porque
facção vem aquele monte de pecinha cortada e no início tem que ter uma pessoa pra te
orientar mais ou menos como é que cê monta. Mas é só os primeiros também. Depois que
pega o ritmo…

Eles manda um modelo?
R.A. - Manda o modelo, que é a peça pronto, a peça piloto. E o resto cortado. Aí cê vai
olhando naquela e fazendo.

Que tipo de roupa a senhora costura?
R.A. - Eu faço modinha. Blusa, saia, vestido, só roupa feminina.

De vez em quando a senhora tira alguma pra senhora ou pras meninas?
R.A. - Uai, quando eu agrado de alguma eu tiro.

E as meninas, que horas saem de casa?
R.A. - Elas saem de casa para ir pra linha dez pras seis. O ônibus passa ali na curvinha do
mato na estrada e volta meio dia e meia.

E o que elas fazem quando chegam da escola?
R.A. - Elas almoçam, tiram um cochilinho e depois vai arrumar a casa e fazer tarefa de escola.

Então elas que cuidam da casa?
R.A. - É. No dia de faxinar mesmo, que é no sábado, aí junta nós três. Aí nóis dá um grau na
casa. Mas meio de semana é elas.

Cozinham também?
R.A. - Cozinham. Vai do aperto, da precisão [risos].

E a que horas você costumam jantar?
R.A. - Aí vareia. Igual, no dia que nóis tem que ir pra igreja, nóis janta mais cedo antes de ir,
pra não ser preciso jantar na hora que voltar porque já tá na hora de dormir, né. Nóis janta ali
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pras seis, seis e meia. Mas no dia em que nóis tá em casa, nóis janta ali pelas sete e meia,
escurecendo mesmo.
E depois do jantar já vai dormir ou assiste TV?
R.A. - Nada! Nóis volta a costurar. Tem uns que deita e vai assistir televisão
Ju.: Outros vai fazer trabalho…

E quando vocês vão para a igreja?
R.A. - Aqui mesmo é assim: eu sou líder do trabalho do ciclo de oração na nossa igreja. Aí
nóis tem oração na segunda, na terça e na sexta. Na segunda-feira é três e meia da tarde, e eu
vou. Aí na terça-feira tem culto, que começa seis e meia da tarde e o culto termina nove, aí
nóis vai. E na sexta. E no domingo. Domingo tem culto de louvor. Começa sete e meia
termina nove.

Qual o horário da quarta-feira?
R.A. - A oração começa seis e meia, termina sete e quinze. O culto começa sete e meia e
termina nove horas.

Qual igreja vocês frequentam?
R.A. - A Assembléia de Deus.

É na zona rural?
R.A. - É. A nossa é uns cinco quilômetros daqui. E nóis vai geralmente, é muito difícil nóis
falhar um culto.

Que bom. É a fé que nos sustenta, né?
R.A. - Sim! Eu sou crente desde pequena. Minha mais aceitou Jesus quando eu tinha sete anos
de idade. Aí eu já acompanhei ela pra igreja e nunca larguei não.

E o José também?
R.A. - É. O José é crente desde de novo também.

Vocês se conheceram na igreja?
R.A. - Foi, geralmente foi. Ele morava nessa região também. A família dele também aceitou
Jesus e foi todo mundo pra igreja.
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E sobre o celular? A senhora usa para acessar a internet?
R.A. - Usa. Até na primeira vez que você veio aqui não tinha, né. Agora instalou..
L.A - Graças a Deus, amém!

E para que a senhora mais usa?
R.A. - Eu uso mais é pra negócio de serviço. Igual o Zap mesmo eu mexo mais pra falar com
a minha patroa. Ela me manda uma foto duma roupa que ela quer, às vezes dá errado alguma
coisa aqui, eu tiro a foto e mando pra ela e já explico como é que tá. E é mais pra isso mesmo
e pra conversar com a família também.

A família da senhora mora aqui por perto ou tem gente longe?
R.A. - Não, irmão mesmo, nós somos três. Eu moro aqui, minha mãe e minha irmã moram de
lá. Meu irmão que mora mais longe, mas é nessa mesma região, lá na frente. Tudo no
município mesmo. É com eles que eu tenho mais contato. Eu sempre falo que sou muito
desligada. eu não sou muito de telefone, de estar ligando pra qualquer um. Sou mais pros
meus mesmo.

A senhora tem conta no Facebook ou no Instagram?
R.A. - Não. Aqui em casa ninguém tem.

É por que vocês não gostam mesmo?
L.A - Eh… sei lá… [riso sem graça]
R.A. - Eu não sou muito dessas coisas. Eu só uso o necessário. Aí as meninas não…
L.A - Eu não gosto muito…

Elas que nunca gostaram ou a senhora que pediu que não usassem?
R.A. - Eu sempre falei pra elas que não queria que elas ficassem naquelas “postação” de foto,
sabe? Aí elas nunca quiseram não.

Por que a senhora não gosta de postar fotos?
R.A. - Ah, eu não sou muito dessas coisas não. O mundo inteiro te conhece [risos].
E vocês, Laís, usam mais WhatsApp também? Acessam vídeos…
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L.A - Sim. A gente assiste bastante coisa no YouTube. Em questão de escola a internet ajuda
muito nos estudos. Que nem se você precisar, qualquer coisa o Google te responde, né?

A senhora faz pesquisa no Google também?
R.A. - Já olhei alguma coisinha, mas meu tempo é muito pouco. Eu tava olhando na internet
como que trança e faz jaqueta, que eu tava querendo fazer jaqueta. Tava olhando pra matar a
curiosidade para ver como é que ensinava mesmo.

A senhora viu em vídeo ou em texto mesmo?
R.A. - Não, eu só vi esse negócio por curiosidade mesmo numa página. Foi só curiosidade
mesmo. Eu vi lá, mas não dei conta de aprender lá nada. Fiz do meu jeito mesmo.

E como é a relação com o rádio?
R.A. - A gente ouve rádio. A gente ouve mais o programa Microfone Aberto. Ontem eu ouvi
você falando!

Mesmo? Fui lá e eles me botaram pra falar.
R.A. - Pois é… escutei. Ouço mais o Microfone Aberto, mas os programas evangélicos eu
ouço também.

Esses programas também são da Rádio Primavera.
R.A. - É. E assim, quando tá na hora da programação evangélica, eu coloco na Aliança, mas é
muito raro, porque eu não gosto muito de rádio. Minha cabeça vai esquentando muito. Às
vezes eu tô lá costurando e vai virando aquele barulho, e eu desligo.

Na Rádio Aliança a senhora ouve músicas ou só os programas evangélicos?
R.A. - A programação é o dia inteiro evangélica. Tem o horário do jornal também, mas nem
sei o horário, mas acho que é por volta das 11, meio dia.

Ela é AM?
R.: Não. É FM mesmo. Ela não é Itapuranga. Ela é de Rialma.. não de Ceres.

É de Ceres, né amor? [pergunta para José, que retorna à área]
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J.A. - É de Ceres. Se você quiser usar a internet, pode usar. Não tem senha não. [diz José a
mim]

E a senhora costuma participar, mandar mensagem?
R.A. - Não. Eu sou bem quietinha mesmo.

E a televisão?
R.A. - A televisão nóis não anda nem tendo tempo pra televisão. Antes de ter internet, as
meninas até assistia muito televisão, mas depois que tem, desencute, né? Quase não liga
televisão durante o dia. De noite liga. Às vezes tem um lá no sofá e até que liga, mas não
somos muito de televisão não.

O que vocês assistem a noite, normalmente?
R.A. - Liga lá. É o que tiver passando.

Jornal? Novela?
R.A. - É mais, é muito pouco. É muito difícil nóis ver novela.

Fim de semana também não?
R.A. - Fim de semana aí que piorou. Porque as vezes a gente liga a televisão, mas não para lá
pra ver. Cê vai arrumar uma janta, mexer com outro trem, até que passa um lá e pergunta “pra
quê que a televisão tá ligada? não tem ninguém lá”. Aí é assim. Televisão quase não tem
sucesso aqui em casa não.

Vocês possuem computador?
R.A. - Não, acessa a internet só pelo celular mesmo.

Nem para fazer trabalho de escola, não precisa de computador?
R.A. - Elas arrumam tudo no celular.

E quando precisam imprimir alguma coisa?
R.A. - Aí vai na cidade.
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L.A - Mas muito raramente. Os professores não gostam de trabalho impresso porque dizendo
eles que a gente vai lá e copia tudo, de cima em baixo. “Vocês nem tiram as letrinhas que
ficam lá”, eles falam. Aí a gente só pesquisa mesmo e depois copia.

Você está em qual escola?
L.A - No Deputado.

A que virou militar?
L.A - É.

E o que está achando?
L.A - Tô achando o máximo. Tenho gostado. Tá meio complicado pela questão do horário
porque o ônibus passa na escola 11h40 e a nossa última aula acaba 12h15. Aí eu não sei…
Eles estão liberando, mas eu perco uma aula. Mas tirando isso, tô gostando.

Tomara que consigam resolver, né?
L.A - Tomara. Eu queria muito continuar lá.

Você comprou o uniforme? Tinha gente reclamando dele...
R.A. - Uai, eu nem sei o preço que tá esse uniforme. Tá caro?
L.A - Não, mamãe. Não é do preço que o povo tava reclamando. É da boniteza dela. [risos].
Não comprei ainda porque não é certeza que eu vou ficar por causa da questão do horário.
Mas se eu for permanecer a gente vai comprar.

A Julia também está na mesma escola?
R.A. - Não. Ela está na Escola Século XXI.

[JOSÉ SE SENTA PRÓXIMO A NÓS]

Estava perguntando para elas sobre o rádio. O senhor costuma ouvir?
J.A. - Não… eu até tava com um radinho que eu levava lá pro curral, o danado pifou. [risos]
Não sei se foi relâmpago ou o que foi… parou de funcionar. Mas eu quase não uso rádio nada.
Eu sou o que menos usa aqui em casa.
R.A. - Não para, né amor?
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J.A. - Porque na hora que a gente para, cê num quer rádio não. Quer é dormir. [risos]. Mas eu
ouço. Fico mais ligado é nesse programa Microfone Aberto, das 10h, da Primavera. Sempre
dá umas notícias que interessa.

Que tipo de notícia passa no programa que desperta mais interesse?
J.A. - Eles tem um programa policial lá, sempre a gente tá prestando atenção nos casos.
Questão da escola, eles informa também, né.

Eles falam dos assuntos da região, né?
J.A. - É. Ultimamente eles tem falado muito da política, mas eu não gosto muito não. Mas a
gente acaba ouvindo. Tem dias que o povo tá nervoso.

Falam da política local?
J.A. - Da local fala sempre.
R.A. - Mas esse eles fala de bem, né amor? [risos]
J.A. - Eh, sempre fala bem do prefeito. A política aqui é tranquila. Política mais que eu digo é
a eleição que vai ter agora. O povo tá tudo nervoso com esse negócio.
Até falei ontem pra mim esposa que nem votar esse ano eu não vou. Vou mexer com votar
não. Porcaria de política… mas não sei, né. Na hora a gente vê.

Mas os debates que tem no programa são mais criticando os políticos?
J.A. - Ele [Cunha Neto] critica bem. Quando é bom, ele fala de bom. Mas quando é ruim, ele
desce a lenha.

Então ele fala de tudo? Fala bem e mal, não defende ninguém?
J.A. - Não defende. Ele é um jornalista mesmo. Jornalista eu creio que eles tem essa tese. É
informar o que tá rodando, não puxam nem pra um lado, nem pro outro.

Sobre o prefeito, a senhora disse que ele fala bem? Acha que é porque ele realmente é
um bom prefeito?
R.A. - Não sei… [tímida e receosa]. Mas assim, ele não é um prefeito ruim não.
J.A. - Pra te falar a verdade, dos que já passou aqui ele não é o mais ruim não.
R.A. - Teve uns pior que ele. Política é assim mesmo. É bom pra um lado, ruim pro outro.
Mas não é de se dizer que ele é um prefeito ruim não. Ele é bom.
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J.A. - Eles não dá conta de atender todo mundo não. Que jeito que ele põe todo mundo
satisfeito? Tem como não. É considerado um prefeito normal.

Vocês acham que as notícias que passam no rádio são confiáveis? Já ouviram falar
alguma coisa no rádio que não se confirmou? Como às vezes acontece na internet?
J.A. - Não. Quando nóis ouve aqui no rádio não deixa de ser verdade não. Tudo que eles
falam é verídico. É que nem você falou: na internet às vezes tem uns absurdos que cê fica na
dúvida.
R.A. - Internet mesmo, cê olha, mas fica com o pé atrás. Quase toda coisa cê fala “hum…
será?”
J.A. - É porque você não sabe a fonte, se é uma fonte segura de informação.

Quando desconfia de alguma informação, vocês procuram confirmar em algum outro
lugar, como o rádio, por exemplo?
J.A. - Eu não ligo muito pra isso não. Meu tempo é muito pouco e eu não preocupo muito
com as coisas nada. É porque, assim, essas coisas que vem de fora eu não ligo muito nada.
R.A. - Não te afeta muito não, né amor?
J.A. - Não. Igual no mundo evangélico mesmo tem uma questão assim de ver uns absurdos lá
fora e preocupa com aquilo. Eu não dou moral pra isso não. Eu sigo a minha vida, a minha fé,
a bíblia e pronto. O que tá pra lá não me interessa não. E assim é com as outras coisas.
Tem uma questão mesmo do comunismo e essas coisas aí não me preocupam não. Eu não vou
dar conta de mudar esse povo com as minhas preocupação. Então, eu toco a minha vida. Não
resolve preocupar com certas coisas que não cabe à gente.
R.A. - A única coisa que a gente faz é orar e pedir a Deus pra abençoar. E o mais Deus fará.

Vocês costumam escutar a Mais FM?
R.A. - Não. Acho que aqui em casa nem pega… Não, pega sim. Não pega é a Alternativa FM.
Mas a gente não escuta não.

Eles também tem um programa jornalístico que passa depois do Microfone Aberto.
Então vocês não tem costume de ouvir?
R.A. - Não.
Ju.: É que a gente chega da escola e vai almoçar. Aí desliga o rádio.
J.A. - Eu já ouvi a programação deles. Tem uma programação boa, sadia.
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R.A. - Eu mesmo quase não ouço não.

O que o senhor quer dizer com uma programação sadia?
J.A. - Que é verdadeiro o que eles profere ali, né. Não tem sacanagem, não tem bagunça.

Tem muita rádio que o povo gosta de falar mal dos outros, né?
J.A. - Tem…
R.A. - E, assim, se cê tá escutando um negócio e a pessoa garra a falar mal demais dos outros,
cê já perde a fé com aquilo. Porque uma pessoa de bem não é esse tipo de pessoa que vai ficar
falando dos outros, acusando os outros, ainda mais numa rádio, que todo mundo tá ouvindo.
Cê começa a ouvir e já começa a duvidar…

Vocês costumam ler o jornal Impacto Xixá?
R.A. - Não. [risos] Esses dias eu tava até falando com as minhas meninas que eu acho que eu
tenho que ler mais. Tô ficando até ruim pra ler. Eu não sou de ler. A única coisa que eu leio é
a bíblia e assim mesmo é pouco, mas não sou de ler. Porque tem gente que tudo que vê, tá
lendo. Mas eu não. Não tenho esse hábito de ler.

Então a senhora não lê porque não gosta do jornal, mas sim porque não tem o hábito de
ler?
R.A. - Não tenho. É porque não tenho mesmo.

O senhor também não?
J.A. - Não. Mas é por esse mesmo motivo. Não é porque eu não gosto do jornal.
R.A. - A gente não tem aquele tempo de sentar e ler um jornal. Na hora que cê tem um tempo,
cê tá doidinho pra deitar e ficar quietinho [risos].
J.A. - Eu não sei a sua vida, por exemplo [dirigindo-se a mim], mas nós aqui não tem feriado,
domingo, essas coisas. A pessoa que trabalha na cidade, sempre tem um feriado e se ele tem
muito tempo, ele vai procurar alguma coisa pra fazer. Mas a gente que trabalha na roça, tem
aquela rotina. Não é que a gente trabalha demais, que a gente é escravo do serviço não. É
porque tem coisa que cê tem que fazer todo dia. Por exemplo, tratar de gado, a gente faz todo
dia. E assim é as outras coisas. Então não sobra tempo pra gente estar lendo ou escutando um
rádio. Mais é por isso mesmo.
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Vocês costumam assistir programas de TV voltados para o meio rural, como o Globo
Rural e o Jornal do Campo?
J.A. - Eu sempre que tenho oportunidade, eu gosto de assistir muito. Principalmente na
internet eu gosto de ver esse tipo de coisa. Mas o Globo Rural mesmo é um horário que não
dá certo pra mim.

O senhor faz a feira de domingo?
J.A. - Não. É porque a gente tira leite e cê não consegue desocupar antes. Se fosse por
exemplo 10h, era bem provável que eu ia assistir sempre. Mas é por causa do horário mesmo.

E a senhora? Assiste quando tá um pouco mais folgada?
R.A. - Não. Eu não tenho nenhum programa de televisão que eu falo que eu gosto. Eu nem
lembro. [risos] Dia de domingo tem muito programa, né, mas não lembro.

Tem alguma coisa que a senhora gostaria de ver na TV, já que não se identifica com os
programas que passam? O a TV realmente não é pra senhora?
R.A. - Não. Não é muito pra mim não.

Por que o senhor gosta do Globo Rural? O que chama a atenção no programa?
J.A. - Ah, gosto porque mostra um pouco da vida da gente, né. Sempre vai ter uma coisa lá
que condiz com a sua vida. Porque de repente você vê uma lavoura ou um plantio em estufa,
igual eu tenho aí, criação de gado, galinha, porco… é por isso. Às vezes cê tira dali algum
proveito, alguma coisa que vai te servir.

O senhor usa o celular mais para acessar o que? Mais para usar o WhatsApp também?
J.A. - Não. Eu quase não uso WhatsApp. Uso mais pra falar com meu irmão, que mora pra
fora. Mas é só isso.

Onde ele mora?
J.A. - Em Florianópolis. Eu uso mais é pra falar com ele. Mas celular a gente usa mais é pra
serviço mesmo. A gente liga numa loja pra comprar alguma coisa, faz algum pedido.

O senhor faz isso por ligação ou pelo WhatsApp?
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J.A. - Por ligação. Por WhatsApp até então não tem usado. E internet aqui em casa é novo
também. Aquela primeira vez que você veio aqui mesmo nem tinha internet. Mas eu acredito
que isso é questão de tempo, que é uma coisa que a gente vai fazer ainda.

Nem encomenda o senhor recebe pelo WhatsApp?
J.A. - Não. Ligação até tem, pouquinha, mas tem. Mas WhatsApp não. Acho que por esse
mesmo motivo também, é questão de tempo e vai aparecer. As pessoas que ligam pra mim
mesmo, acredito que eles nem sabem que eu tenho WhatsApp. Se algum dia descobrir, é bem
provável que pra eles vai ser mais fácil. Esse negócio de WhatsApp eu acredito que
economiza tempo.
R.A. - Ê, mas na hora que cê tá com pressa, que cê manda e o outro não te responde… [risos]
Eu vez ou outro eu tô costurando e preciso de uma coisa urgente. Eu mando mensagem pra
minha patroa, mas se ela não me responder logo, eu ligo. Minha paciência não dá pra esperar.

Para terminarmos, quanto de leite o senhor tira por dia?
J.A. - Eu tiro leite pra mim e pro meu sogro, mas meu mesmo é na base de uns 80 litros por
dia.

O senhor leva o leite ou alguém vem buscar?
J.A. - Eu levo.

Até a cidade?
J.A. - Não. Tem um vizinho nosso que tem um resfriador lá e o caminhão vem e pega lá.

A renda da família vem mais do leite ou das hortaliças.
J.A. - A renda é muito pouca. Pra mim o leite deve dar uns 40% da renda. Não sobra mais. E
se você for fazer uma média, essa renda tá altíssima. Ninguém tem essa quantidade porque
tem que pagar mão de obra.

E o senhor é sozinho?
J.A. - É.

O senhor tem alguma ordenha ou é na mão mesmo?
J.A. - Na mão. No braço [riso]
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Tem alguma coisa com que o senhor gosta mais de trabalhar, entre o leite, o tomate, as
pimentas etc?
J.A. - Pra te falar a verdade, eu sou mais ligado nas hortaliças em estufa. Pra deixar bem claro,
em estufa. Não gosto de nada a campo aberto. Até tenho umas coisinhas, mas não é meu
gênero. Plantei mesmo pra nóis comer e se sobre alguma coisinha, eu vendo. Sou mais ligado
nessa questão porque eu vejo que a hortaliça em estufa você produz quando você quer. Se
você produz quando você quer, você vai ter um preço melhor. E o leite, não. O leite você
recebe o tanto que eles quer te pagar. Então é esse motivo que sou mais ligado na hortaliça em
estufa.

Além do tomate e pimentão, já plantou alguma coisa na estufa?
Jo: Não. A pimenta é só de fora.

O senhor montou a estufa com recurso próprio ou teve algum apoio?
J.A. - Não. Essa estufa eu ganhei ela num projeto de fruticultura da Petrobrás. Foi com esse
dinheiro que montei.
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APÊNDICE D – ENTREVISTA COM JORNALISTA CUNHA NETO
Nome: Cunha Neto (C.N.)
Veículo: Rádio Primavera FM

8 de agosto de 2018

Você está na rádio desde que ela começou?
(C.N.) - Quase... [recolhe folheto] O que nós fizemos é antes de virar FM, né... é interessante.
Não sei se você está por dentro. Veio esse projeto de migração de AM para FM, mas você tá
sabendo que não vai sair mais?

Até pensei nisso... disseram que ia sair.
(C.N.) - Pois é. Esse foi o projeto do governo da Dilma. Quando ela estava naquele processo
de sair, o que que o Ministério fez? Cobrou as concessões. Um exemplo: aqui em Itapuranga
eu paguei 150 mil na concessão. Não era pra pagar, era só migrar um pelo outro. Aí o
ministério resolveu cobrar. Quando eles resolveram cobrar, eu fui no ministério duas vezes,
aí o pessoal não sabia qual era a decisão que eles iriam tomar. Vieram uns fiscais da Anatel
aqui quando eu virei FM e eles me falaram que a minha frequência do AM estava vencida. Eu
falei “mas a AM eu não vou ter que entregar?”. Ele disseram “não, não tem nada disso não.
Você pagou a concessão da FM e você continua do mesmo jeitinho na AM. Pode continuar do
mesmo jeito, até sair uma outra decisão”. Quem entregou, eu digo que não pega pra trás mais
não. Igual Itaberaí entregou, pôs a FM no ar e entregou a AM. Eu não entreguei. Ele falou
“não, não vai acabar não. Pode renovar sua frequência que vai continuar”.
É porque a Globo do Rio, São Paulo, Minas, Rio Grande do Sul entraram na justiça porque
eles já tinham AM e FM e não justificava ter duas FM. E tem outra coisa: a FM é limitada. A
AM pega longe. Aqui mesmo nós pegamos a Globo do Rio, São Paulo, essas todas. A FM cê
num pega.

E isso pra zona rural faz muita diferença...
(C.N.) - Sim! E eu tinha acabado de comprar um transmissor novinho de 5mil vatts no AM.
Pra mim, assim está bom. Só que eu estou com a programação simultânea. Eu não estou com
a programação diferente. Estou com a mesma nas duas.
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Então a rádio começou no AM e só agora está migrando pro FM?
(C.N.) - A rádio Primavera tem 36 anos. Ela começou com 5 pessoas pioneiras de Itapuranga.

E quando você entrou na rádio?
(C.N.) - Entrei aqui em 87. Entrei como limpador de disco e limpava chão. A rádio era lá na
praça.

Nunca tinha trabalhado em rádio?
(C.N.) - Não. Entrei na rádio porque eu cantava e tocava na igreja batista. E aí um repórter da
rádio Primavera morreu. Ele se chamava Daniel Fonseca. E o Divino Borba era um dos donos
da rádio, que era meu primo. E o Jota Cunha, que era plantonista, era meu tio. E aí eles
falaram que eu dava conta. Aí fui pra rádio fazer plantão, informe, falava placar, era mais no
esporte. Fiquei muito tempo no esporte. Depois ganhei um programa, ganhei mais um e tal e
fui até eu arrendar e a rádio.
Eu arrendei pra 10 anos e quando tinha dois anos (eles já tinham vendido a rádio pra igreja
nesse tempo). Aí a rádio vendeu pro Gilson Almeida da Rede Sucesso lá de Goiânia, ele e o
Zé Gomes. Aí eu comprei a parte do Zé Gomes, que era 35%, depois comprei mais 35% do
Gilson. E aí, montei uma FM lá em Mozarlândia. Tenho uma rádio FM lá em Heitoraí
também. Tô montando uma em Guaraíta.
Então hoje ficou só o Gilson. Sou sócio do Gilson. Sou sócio da Sucesso de Goiânia também,
tenho 50% da rádio de lá. Em Santo Antônio do Descoberto tenho uma parceria também.

Na Primavera, a maioria é sua?
(C.N.) - Sim. Em todas as rádios eu sou majoritário.

Quando surgiu o programa Microfone Aberto?
(C.N.) - Surgiu de um programa Microfone Aberto, de Pires do Rio, que era da igreja de lá. O
pastor trouxe de lá pra cá porque era da mesma igreja, com o mesmo nome. Aí quando eu
arrendei e depois comprei, eu dei sequencia e continuei o programa pela tradição do
programa.

Por de ser da igreja, o programa já foi religioso?
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(C.N.) - Não. A igreja tinha os programas delas, como até hoje tem. Igreja Assembleia e
Igreja de Cristo. É os dois programas que eu tenho aqui no meio da semana.

Como vocês decidem o que será abordado no programa?
(C.N.) - Eu pego o momento. O que tá acontecendo na cidade. Um exemplo: ontem aconteceu
esse assassinato e aí o colégio militar começou a funcionar. Então, qual é a pauta: colégio
militar, como vai funcionar o colégio, quais são as disciplinas, quais as normas internas, como
que vai funcionar o acompanhamento do aluno e tal. Aí eu trago a delegada, ela vai falar do
assassinato de ontem. Mas eu liguei pra ela e não atendeu. Aí não sei se vai dar tempo. Porque
eu mesmo falar eu só falo que houve um assassinato na cidade. Quem fala detalhes é a
delegada. Porque hoje, tudo que você vai falar seja de política, esses detalhes, justiça, OAB,
principalmente. Se cê falar uma coisinha de OAB aqui eu vou falar pra você... é custoso.
Aí tem os temas nacionais, internacionais, a gente pega lá. Às vezes a gente pega a manchete
que tá lá mas não aprofunda no assunto. Um exemplo: ontem o vice do Bolsonaro fez a maior
cagada do século. Se ele foi mal interpretado ou não, já tá no povo. Outro dia o Bolsonaro
disse que o trabalhador rural não pode ganhar igual o trabalhador urbano, tem que ganhar
menos. Então, foi uma infelicidade dele. Isso foi semana passada.

E vocês abordaram isso no programa?
(C.N.) - Discutimos. É uma infelicidade um político falar uma coisa dessas porque
desconsiderar o trabalhador rural, sendo que tudo que nós temos e comemos na cidade vem de
lá. O que é que não vem da zona rural? Pra mim é praticamente tudo.

E como é a participação do público no programa? Há muita interação? Como eles
chegam até a rádio?
(C.N.) - WhatsApp, telefone... Nosso telefone aqui, se eu lançar agora no programa 10h que a
ligação tá valendo até 10h30 para concorrer a um violão. A gente não dá conta de atender o
telefone. Vira um trem. A nossa audiência é muito boa. E olha que aqui nós temos a Mais FM
e a Alternativa FM. E agora nós que estamos entramos na FM. Mesmo nós sendo AM e tendo
as outras duas FM, comercial., a audiência nossa é muito maior que a deles. Você vê o
diferencial é no bloco comercial. Se você vê o tanto de comercial que tem! E não tem jeito. O
cliente quando quer anunciar cê tem que apertar e encaixar. Ele paga bem, uai. E eu vivo
disso.
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E o público envia sugestão de notícia?
(C.N.) - Sempre quando eu vou na Feira do Produtor, o pessoal não deixa eu andar. Eu vou
chegando e o povo já vai chamando “Cunha, vem cá. Aquele dia vc falou daquele assunto
assim e tal, mas vc viu aquele outro detalhe...”. Às vezes eu nem vi. Aí eu anoto tudo. Aí vou
lá pra comprar e acabo só andando. Aí eu ando a feira inteirinha também. Tem muita gente
que fala “o programa tá bom demais, mas tem outro detalhe que você esqueceu” e tal. Aí
depois a gente vai comentar “aquele dia a gente falou sobre isso e esquecemos de falar disso”.

E sobre os entrevistados?
(C.N.) - Vem muito. Segunda-feira mesmo eu tive oito pessoas aqui. É médico, assistente
social, secretários, a rede privada tbm. Ontem foi sobre o curso de enfermagem da FAI. Se
quiser, todo dia tem gente pra vir aqui. A gente fala sobre genética, sobre a questão de criação
de gado, manejo... fala muita coisa.

Você que tem experiência, aqui, em outros municípios e em Goiânia, o que você vê de
diferente da rádio do interior para a rádio da capital?
(C.N.) - Na rádio do interior, a gente é mais amigo do público. O povo gosta da gente pelo
que a gente informa, pela credibilidade, pela seriedade da notícia, pela música, pelo
entretenimento. Então, é tudo isso que faz um público.
E também o carisma do locutor. Eu sempre falo que o cartão postal da rádio é o locutor.
Porque se o locutor é ruim e a música é boa, ele vai ouvir por causa da música. Se o locutor é
bom e a música é ruim, ele vai ouvir porque o locutor é bom. Agora se a música for ruim e o
locutor for ruim, aí ele não ouve de jeito nenhum.
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APÊNDICE E - DIÁRIOS DE CAMPO
16 de março de 2018
Visitas
Local: propriedades diversas
O trabalho de campo começou com visitas exploratórias a famílias atendidas por
técnicos locais da Unidade Local da Emater de Itapuranga. O objetivo foi aproveitar o
trabalho dos profissionais para conhecer algumas famílias e fazer a seleção das que poderiam
e aceitariam participar deste estudo.
Tendo chegado à cidade na noite do dia 15 de março, me instalei num hotel para
que pudesse estar na Unidade na manhã seguinte. No escritório, fui recebida pelos
extensionistas Miguel e Maria, a quem expliquei melhor sobre a realização do estudo que
estava desenvolvendo. O produtor rural e presidente da Associação de Produtores e
Produtoras Rurais do Córrego do Cedro (Aprocedro), Moisés Nogueira da Silva Moisés,
também já estava no escritório.
Aguardamos a chegada da presidente da Central de Associações de Produtores
Rurais e Agricultores Familiares de Itapuranga (Caprafi), Creuza Ferraz Ferreira, para sairmos
para a visita. A expectativa era de visitar nove famílias para atualizar seus dados cadastrais no
banco de dados da Emater e da Caprafi.
A primeira propriedade que visitamos foi a Fazenda Córrego Grande, de
propriedade de João Francisco Fernandes (71) e Maria do Carmo Fernandes (78). A fazenda
está localizada a cerca de 5 km da sede do município de Itapuranga. A família comercializa,
principalmente, mamão e milho na Feira do Produtor. Há três anos, plantaram 1,8 mil pés de
mamão que fornecem a renda predominante da família. Porcos, galinhas e outras frutas e
hortaliças produzidas sazonalmente complementam a receita da família.
Durante a visita, fomos até a lavoura de mamão, onde João Chiquinho, como é
conhecido, mostrou aos técnicos da Emater o estado da cultura. O produtor também apontou
para algumas bananeiras que cultiva enquanto caminhamos até a horta que mantém. O grande
número de borboletas, que para uma pessoa da cidade, como eu, pode ser considerado algo
bom e bonito, é um problema para o produtor. Elas significam que há muitas lagartas
comendo as folhas de alface, couve, entre outras, que ele deveria colher e comercializar
Com idade na faixa dos 70 anos, o casal cuida das atividades da propriedade
praticamente sozinho, contratando diaristas vez ou outra para ajudar com trabalhos que não
conseguem fazer graças a suas condições de saúde e de idade avançada. Esses profissionais
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são contratados especialmente para colher o mamão, pois o trabalho exige que se suba em
escadas.
Enquanto a técnica da Emater colhia dados para a atualização do cadastro,
aproveitei para registrar informações sobre a família. No que se refere à escolaridade, João
declarou que assina o nome, mas tem pouco estudo. Maria, por sua vez, disse que não foi
alfabetizada. O casal depende dos cuidados de uma filha para tratar de questões formais, tais
como aposentadoria, gestão da propriedade e a própria guarda dos documentos pessoais.
Conversando sobre o modo como eles costumam ficar sabendo das notícias, a
família declara não ter muito tempo para assistir televisão, mas comenta que o rádio sempre
acompanha as rotinas da casa. O casal declarou não fazer uso da internet e utilizar o telefone
celular apenas para realizar e receber chamadas.
Em seguida, fomos à propriedade de Elenilce Roberto Felipe (54) e Edson Abreu
do Carmo (50), que também leva o nome de Córrego Grande. O casal, que vive só, possui a
casa que, pude perceber depois, é a mais simples entre as visitadas. Sem forração, com pé
direito baixo e cômodos que perceptivelmente foram construídos em tempos diferentes,
acredito que o imóvel todo não tenha muito mais do que 70m².
Também aproveito a entrevista de atualização cadastral para pegar dados da
família. Percebo que esse padrão da visita irá me permitir conhecer as famílias sem fazer
muitas perguntas. Apesar de eu ser recebida com cordialidade, percebo certos olhares de
desconfiança por eu ser uma estranha querendo saber sobre a família – apesar de eu estar
vestindo o uniforme da Emater e estar acompanhando pessoas que eles já conhecem bem.
Elenilce entrega os documentos pessoais a Maria, para que preencha o cadastro e
segue para a cozinha, como quem acredita que esse seja assunto do homem da família. Às
9h40 da manhã, ela já começa a preparar o almoço. Os eletrodomésticos e móveis da cozinha
estão divididos entre uma área de serviço e um cômodo que também serve como dispensa.
Neste cômodo, encontra-se ainda um freezer muito novo que contrasta com a idade da casa. O
equipamento foi adquirido como uma necessidade para a comercialização de frango caipira,
de onde vem a renda da família. Ovos, frutas, hortaliças e condimentos também
complementam a receita do casal. Os produtos são vendidos nas duas feiras da cidade e em
alguns restaurantes da cidade.
Durante a visita, percebo a presença da televisão e de um aparelho de rádio na
casa. Ambos estão em lugar de destaque, ornados com forros, acompanhados de outros
objetos decorativos e religiosos. No entanto, ambos os aparelhos, assim como o receptor do
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sinal da antena parabólica, estavam desligados da tomada, o que pode indicar pouco uso dos
meios.
Finalizada a visita, que dura cerca de meia hora, seguimos para a propriedade de
Elizangela Silva de Morais (32) e Vagner Braz de Siqueira (48). O casal vive na Fazenda
Córrego do Cedro, com dois filhos com idade de 5 e 10 anos. Nessa visita, pela primeira vez
percebo certa resistência à presença do grupo. Embora os técnicos da Emater tenham
declarado que todas as famílias estavam avisadas da visita, percebo que o casal demora para
nos receber na entrada e dá outros indícios de que não se preparou para a presença do grupo.
Já na sala de visitas, onde o casal procura bancos para acomodar a todos nós,
percebo a presença de uma grande TV de tela plana e modem de wi-fi. Nesta casa, não há o
cuidado com os panos e decoração no móvel em que esses itens estão abrigados. Os filhos se
sentam próximo ao pai assim que ele se senta e um deles pega seu celular, que estava no
bolso. Enquanto conversamos, a criança de 5 anos não tira os olhos do aparelho, que
manuseia com os dedos muito espertos, chegando a interromper o pai para mostrar conteúdos
acessados no aparelho.
Elizangela não se senta e assiste à entrevista de Maria encostada no batente da
porta. O esposo conta que a renda da casa é predominantemente originária da comercialização
de rapadura e derivados da cana. Produtos sazonais, tais como galinha caipira e frutas,
também complementam a receita da família.
O produtor comenta que, apesar de comercializarem derivados de cana, a família
não a produz. A cana é adquirida por meio de fornecedores e, portanto, o produto final
depende da qualidade do produto comprado. Entre os alimentos comercializados pela família
estão rapadura simples, rapadura misturada, rapadura com amendoim, rapadura de leite,
melado e moça branca.
Depois de atualizado o cadastro, seguimos para visitar o local onde a rapadura é
comercializada. A esposa se mostra mais à vontade, conversando e interagindo um pouco
mais com o grupo. Encerramos a visita com uma foto, como também fizemos com as outras
famílias, e seguimos para a próxima propriedade.
Antes de chegarmos, nome Fazenda Córrego do Cedro escrito numa caixa d’água
e pergunto a Miguel sobre a nova coincidência dos nomes das fazendas. O extensionista me
explica que a região é chamada de Córrego do Cedro, assim como a região das propriedades
de João Chiquinho e Edson estão na região Córrego Grande. Como muitas famílias colocam o
nome da região em sua propriedade, muitas têm o mesmo nome.
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Na propriedade, encontramos Donizete Rodrigues da Silva (58) e Orozilda
Almeida Rodriguês (55), que não são proprietários da terra, mas vivem do trabalho que
realizam nela. O esposo é o funcionário responsável por cuidar do rebanho de gado leiteiro da
propriedade e pela ordenha.
Orizilda recebe auxílio doença do INSS em virtude de problemas de coluna e, por
isso, não tem emprego na fazenda. A produtora passa o tempo produzindo quitandas que são
comercializadas na Feira do Produtor e que geram importante parte da receita da família.
Entre os alimentos produzidos estão bolos, roscas, pães, salgados, caldos, pizza, peta,
enroladinho e broa de fubá.
A entrevista de atualização do cadastro é realizada no alpendre da casa. Ao fim da
conversar, Orozilda nos leva até a cozinha para que possamos ver o forno caseiro que
construiu para assar os alimentos. Atravessando a casa, percebo que o casal possui uma TV na
sala. O aparelho, que é de um modelo antigo de tubo, fica praticamente sozinho sobre um
móvel de madeira compensada. Na cozinha, onde Orozilda me conta que passa a maior parte
do tempo, há um rádio. O aparelho tem um pen-drive conectado, o que indica que a família
não ouve apenas o que é transmitido pelas emissoras locais.
Além de conhecer o forno, tomamos café, suco e pão de queijo quente enquanto
conversamos de maneira descontraída. As histórias giram em torno de Donizete, que é muito
bem-humorado, inclusive para contar sobre dificuldade que a vida no campo traz.
Apesar do papo agradável, Maria apressa o grupo pois já nos aproximamos das
11h e ainda faltam famílias para serem visitadas antes do almoço. Seguimos então para uma
propriedade em que não encontramos o produtor. Vimos a horta, mas não encontramos
ninguém na casa e seguimos, assim, para a propriedade do Lurdivina Ferreira dos Santos (50)
e José de Morais Sobrinho (55).
A terceira propriedade chamada Córrego do Cedro que visitamos no dia, está
localizada às margens da rodovia, a 4,5km da sede de Itapuranga. Além da casa em que o
casal vive sem filhos, o imóvel conta com a estrutura de uma pequena agroindústria onde são
produzidos doces à base de leite e frutas, responsáveis pela renda da família. Apesar de ter no
leite a principal matéria prima para o desenvolvimento de seus produtos, o casal não possui
gado de leite, mas sim adquire o alimento de produtores da região.
Já no alpendre, que fica entre a casa da família e a agroindústria, foi possível
detectar a presença de muitos aparelhos celulares, que ficam expostos num suporte fixado na
parede, alguns deles conectados a uma antena externa. O estado de conservação de alguns
aparelhos indica que a família guarda telefones antigos e os mantém junto aos mais novos.
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A presença do rádio também foi notada no espaço intermediário entre o doméstico
e o produtivo. O aparelho divide espaço com uma panela de arroz elétrica, numa mesa
pequena. Depois de provar alguns doces, seguimos para a penúltima visita, que é a que me
parece mais estranha de todas.
Ficamos em frente à casa da família, aguardando que nos atendessem por cerca de
10 minutos. O grupo sabia que havia gente em casa pela presença do carro e por isso, não
arredou o pé até aparecessem. Enquanto esperamos, Miguel me informou que estávamos na
propriedade de Renilda Espíndola Cardoso (57) e Jeová Alves Pereira (54).
Logo Renilda aparece com uma expressão não muito amigável e nos convida a
entrar enquanto aguardamos o esposo chegar do pasto. Jeová cuida da produção de leite, que é
vendida a um laticínio e não é comercializada em nenhuma das feiras de Itapuranga.
Salgados, pasteis e ovos são os alimentos produzidos pela família e comercializados na Feira
do Produtor. Frango caipira e fruteiras ocasionalmente complementam a receita.
Com a chegada do chefe da família, Maria realiza a atualização cadastral. As
respostas lacônicas não nos dão muita abertura e logo seguimos para outra unidade. Antes de
sair, percebi que a casa conta com aparelho de TV, notebook e sinal de internet. Uma filha e
um neto do casal, que passam alguns dias da semana com a família, foram encontrados
durante a visita. Antes de irmos embora, fazemos a foto da família, que parece ansiosa para
que saiamos logo.
Seguimos então para a última visita do dia, que será à propriedade de Moisés (63),
presidente da associação que nos acompanhou em todo o percurso. A esposa Divina Rosa da
Silva (59) nos espera com o almoço pronto, mas que só é servido após caminharmos pela
horta e outras áreas da Chácara São Sebastião do Xixá. Localizada nos limites da cidade de
Itapuranga, me espanto ao saber que a unidade é formada por 44 lotes e que a família paga
impostos por cada um deles, que totalizam cerca de R$ 5 mil.
A família vive com os três netos com idade entre 10 e 16 anos, cuja mãe vive nos
Estados Unidos. A renda da família é originária da venda de hortaliças e temperos de
fabricação própria. Frutos sazonais também são fonte de renda, que vem principalmente da
comercialização na Feira do Produtor Rural.
Durante o almoço, conversamos amistosamente. Moisés nos conta a história
recente de um assalto que sofreram, enquanto só haviam as crianças em casa. O produtor
declara suspeitar de uma pessoa, mas que nunca houve prisão ou investigação policial sobre o
assunto. O que a família mais lamenta é o trauma sofrido pelos netos, que felizmente ficaram
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escondidos embaixo da cama e não foram encontrados pelos ladrões, mas que não conseguem
mais ficar sozinhos em casa.
Depois da refeição e de algum tempo de conversa, eu e os extensionistas da
Emater encerramos o trabalho de campo. Voltei para o hotel e os técnicos para suas casas,
para desfrutar do horário de almoço.
Após as 14h, regressei à Unidade Local, onde passei o restante do dia extraindo
dados da ficha cadastral preenchida por Maria e registrando dados deste diário.

22 de março de 2018
Feira do Produtor Rural
Local: Praça Central - Itapuranga (GO)
Uma semana após a primeira visita, regressei a Itapuranga, desta vez, para visitar
a Feira do Produtor Rural. O objetivo era conhecer esse centro de compras que é tão
importante para as famílias que comecei a conhecer para a realização do estudo.
Cheguei à cidade por volta do horário de almoço e segui até a Unidade Local,
onde os técnicos da Emater esperavam por mim, após as 14h. Passei boa parte da tarde
ouvindo histórias de Miguel, o extensionista bom de papo que conhece a região como
ninguém.
Em dado momento, por volta das 16h, ouvimos um buzinaço vindo da rua e
saímos para ver o que era. Muitas pessoas já estavam nas calçadas para ver passar uma
manifestação que iria terminar em frente a prefeitura. O comboio de carros, motos e carro de
som se mobilizou para reivindicar a transferência das crianças da Escola Municipal Vera
Olavao para outra unidade, uma vez que o prédio da escola preocupa pais e profissionais por
conta do estado de deterioração, segundo me informou a equipe local da Emater.
Foi então que Miguel se apressou para irmos à feira, que eu ainda não sabia onde
era montada. Tamanha foi a minha surpresa ao descobrir que as bancas eram montadas em
volta da praça que ficava a uma quadra da Unidade Local e em frene à prefeitura, onde os
manifestantes se instalaram. Lamentei por não ter ficado sabendo antes que a feira estava tão
próxima e que eu poderia ter ido mais cedo para acompanhar a movimentação da montagem.
Uma vez que havia comentado com Miguel sobre o perfil das famílias que eu
buscava para participar da pesquisa, ele me indicou três novos produtores para que eu pudesse
entrevistar: Simão Moreira, José Alencar e Gilberto Sorriso. Tendo em vista que Gilberto
Sorriso vivia numa propriedade muito distante da cidade, o que impossibilitaria minhas
visitas, me decidi por entrevistas os outros dois.
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O primeiro com quem falei foi Simão. Muito simpático e receptivo, topou
participar da pesquisa antes mesmo que eu pudesse apresentá-la direito. O único receio dele é
que não pudesse me ajudar, preocupação essa que todos os outros produtores escolhidos para
a pesquisa manifestaram posteriormente. Apesar dos meus esforços em simplificar a
apresentação da minha pesquisa, todas as famílias se apresentaram intrigadas diante do fato de
uma pesquisa ser realizada com eles, que consideram ter uma vida muito simples e pouco
interessante.
Realizei uma entrevista exploratória com Simão, enquanto a filha e a esposa me
acompanhavam com os olhos. Tentei incluí-las na conversa, mas não tive muito sucesso nesse
primeiro momento. Combinamos que eu iria visita-los em casa em breve para que pudesse
colher os dados da pesquisa.
Em seguida, Miguel me apresentou para José Alencar. O jovem produtor estava
sozinho em sua banca. Quando comentei sobre a pesquisa, senti que ele se dispôs a participar
mais por uma questão de cordialidade do que por entendimento e interesse. Também pude
perceber a desconfiança e a falta de compreensão do estudo pairar sobre o pensamento do
produtor, como uma nuvem. Diante desse cenário, optei por realizar a entrevista exploratória
no dia seguinte, em visita à propriedade de José, que aceitou a proposta.
Depois da conversa com José, sigo para a banca de Moisés. Decidi iniciar meu
estudo de campo pela sua família e já havia marcado de passar o dia seguinte com eles.
Chegando lá, percebo que o neto Matheus, o mais novo, o ajuda com os trabalhos. Os outros
dois, assim como dona Divina, estão sentados no banco da praça logo atrás da banca.
Conversamos um pouco e combinamos a visita do dia seguinte.
Passei o resto do tempo na feira observando o movimento da feira, que começa
exatamente às 17h com o soar de uma sirene. Os consumidores, que aguardam o início das
vendas nas calçadas e na praça, são rápidos para comprar os melhores produtos no início da
feira. Muito até pedem para que sejam reservados alguns produtos para garantir que seja
possível levar para casa o que foram buscar.
Miguel me explicou que a sirene é necessária para garantir que ninguém comece a
vender mais cedo e vá embora antes dos outros, provocando um esvaziamento da feira. Assim
como há hora para começar a vender, também há uma hora para encerrar as atividades:
nenhum feirante pode desmontar a banca antes das 19h.
Os alimentos são muito frescos e baratos. Acostumada aos preços e qualidades de
alimentos da capital, fico impressionada com frescor do queijo de trança, o sabor das roscas
artesanais e o aroma dos legumes. Faço algumas compras e regresso para o hotel.
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23 de março de 2018
Visita à família Silva
Local: Chácara São Sebastião do Xixá
Me levanto bem cedo ansiosa para o trabalho de campo. Será a primeira vez que
estarei com uma família sem a companhia dos colegas da Emater e isso me deixa um pouco
preocupada. Será que serei bem recebida estando sozinha? Além disso, os desafios da
pesquisa do tipo etnográfica me parecem enormes e assustadores. Conseguirei superá-los e
realizar um trabalho satisfatório?
Como a Chácara São Sebastião do Xixá está localizada nos limites da cidade,
dispensei a carona oferecida por Miguel e fui a pé. Os 20 minutos de caminhada me ajudaram
a manter a calma e pensar sobre o trabalho que faria. Sair do asfalto, pisar na estrada de terra,
sentir o frescor da mata me ajudou a preparar o espírito para o que iria encontrar.
Muito antes de chegar a portão que dá acesso à casa, avisto Moisés cuidando da
horta. Aceno para ele e continuo caminhando para entrar na propriedade pela entrada
principal. Um dos quatro cães da família me recebe na entrada, onde o portão está aberto.
Seus latidos anunciam minha presença antes que eu possa chamar por Divina.
Ela está limpando o alpendre. “Casa que tem cachorro te que lavar todo dia”,
declara a mim. Nos sentamos à mesa e ela me pergunta no que pode ajudar, como se estivesse
pronta a atender um pedido. Eu digo que ela pode seguir as atividades do dia normalmente
sem se preocupar com a minha presença, já que estou ali apenas para conhecer um pouco mais
da vida de sua família.
Logo seu Moisés volta da horta com os pés descalços. Nos cumprimentamos e ele
vai alimentar as galinhas que ficam em espaço cercado bem próximo à casa. Enquanto isso, eu
e Divina conversamos sobre histórias da família. Ela me conta sobre os netos, filhos, sobre a
possibilidade de viajaram aos Estados Unidos para visitar as filhas, sobre a saúde do marido,
entre outros assuntos.
Cerca de uma hora depois, já conversamos como se nos conhecêssemos há muito
tempo. Ela me conta sobre o pai, que criou a ela e aos nove irmãos sozinho depois que a mãe
morreu de câncer no útero. Fala sobre como lamenta não ter tido a oportunidade de estudar
mais, principalmente por causa dos filhos: “era um menino todo ano, até completar os
quatro”, contou. Ela acha que depois que eles cresceram “passou da hora” da hora de estudar,
e acabou não sonhando mais com isso.
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Conversamos até as 10h, quando começa o programa Microfone Aberto e ela liga
o rádio. Moisés, que estava na roça, retorna por volta do horário de exibição do programa para
acompanha-lo.
O programa começa falando sobre a fala de energia elétrica do dia anterior. O
locutor Cunha Neto reivindica no ar investimentos do serviço público em gerador para
bombear água para a cidade, já que com a interrupção do fornecimento de luz, a água não
chega às casas. O locutor lê mensagens enviadas por ouvintes, inclusive produtores rurais,
sobre os problemas causados pela falta de energia.
Moisés fica pouco tempo ouvindo o programa e logo retoma suas atividades na
roça. De maneira geral, Divina não se manifesta sobre os assuntos noticiados, mas se ocupa
de contextualizar para mim sobre o que estão falando na rádio.
Às 11h30, com o fim do programa da Rádio Primavera, ela sintoniza na Rádio
Mais, onde já começou o programa Mais Informação. Como o programa já está em
andamento, ela reconhece os entrevistados e locutores pela voz e me diz quem é cada um
deles no momento em que falam no microfone.
— Esse eu gosto mais. O outro é mais política. Esse tem mais coisa
(DIVINA, 2018, informação verbal).

O programa fala da situação da Escola Municipal Vera Olavo, que causou a
manifestação que presenciei no dia anterior, em frente à prefeitura. O programa conta com a
participação do prefeito Daves Soares. Pude perceber, então que Divina não é simpática ao
prefeito. Ela critica suas declarações e se diverte quando um vereador alfineta o prefeito:
“esse aí é o contra”, me diz a produtora ao ouvir a voz do único vereador de oposição da
cidade.
Às 12h, o programa é encerrado e Divina se organiza para servir o almoço. A
refeição foi feita enquanto ouvia os programas de rádio e será servida assim que as criança
voltarem da escola, às 12h30. Enquanto isso, Moisés volta à casa e se prepara para comer.
Conversamos por ali até que os netos cheguem e a refeição é servida.
Combinei com Miguel que ele me buscaria às 13h na casa de Moisés e Divina
para fazermos uma visita a José Alencar e realizar a entrevista exploratória. O técnico chega
no horário marcado e saímos. Chegando na propriedade de José, somos recebidos pela família
reunida. A família responde à entrevista ainda com bastante formalidade e repostas lacônicas.
No entanto, concordam em participar da pesquisa desde que suas identidades seja
preservadas. “Assim você fica mais à vontade pra perguntar e eu fico mais à vontade para
responder”, declarou José Alencar.
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Depois de menos de meia hora de conversa, Miguel me deixa de volta na casa de
Moisés e Divina. O chefe da família, que saiu para participar de uma reunião da associação
que preside, ainda não havia retornado e Divina pareceu estar descansando quando voltei.
Passamos o restante da tarde e o início da noite conversando sobre os mais
variados assuntos. Moisés trabalha na horta até que o dia se transforme em escuridão
completa. Retorna à casa, toma banho e se senta a mesa para conversar conosco, enquanto a
esposa prepara o jantar.
Entre os intervalos, Divina acessa o celular e Moisés e eu conversamos. Logo o
jantar está servido e fazemos a refeição. Tão logo termina de comer, o produtor se dirige até a
sala, onde pretende assistir o Jornal Nacional (JN). Na sala escura, sentado numa cadeira de
vime e com os pés sobra a mesa de centro, Moisés acaba dormindo a maior parte do jornal.
Em certo momento, Divina deixa a neta Emily cuidando das panelas para se sentar
comigo e Moisés para assistir ao jornal, mesmo que esse não seja um hábito, me confessou.
Com o fim do jornal, como combinado, Miguel aparece pra me buscar. Volto para
o hotel e, no caminho, agradeço ao colega da Emater por me buscar e por eu não precisar pela
estrada charmosa da manha, que naquele momento era puro breu, sozinha e caminhando.

7 de agosto de 2018
Visita à família Alves
Local: Fazenda Boa Sorte
Eu e o extensionista Miguel Arcanjo Neto chegamos à Fazendo Boa Sorte por
volta das 8h30 da manhã. A propriedade, que mede cerca de 4 hectares, está localizada a cerca
de 11 quilômetros do centro de Itapuranga. A viagem dura menos de 10 minutos, pois a
estrada é relativamente boa, apesar do excesso de poeira, natural durante o período seco.
Na chegada, já avistamos Simão trabalhando na lavoura de mamão, mas não é
com ele que falamos primeiro. Entramos pela porteira que dá acesso a um rancho onde os
mamões são preparados e embalados para a venda, por onde Vânia nos recebe. Passamos pelo
rancho, onde apenas cumprimentamos a filha do casal, Franciele Moreira Alves. Aqui já é
possível notar a presença do rádio que está ligado na área da casa, distante do rancho cerca de
20 metros. O aparelho está sintonizado na Rádio Primavera, que reproduz programação
musical.
Após a breve passagem pelo rancho, fomos conduzidos à lavoura de mamão pela
matriarca. Ela, que já nos recebeu dizendo “O Simão tá lá nos mamão, vamos lá”, mostra
esforço em nos conduzir rapidamente para onde está o marido. O gesto da produtora indica a
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importância dada à posição do marido no cotidiano da família. Ele precisa receber a visita e
saber quem chegou.
No meio da lavoura, somos recebidos por Simão, que se ocupa de adubar as
plantas com uma mistura que lembra açúcar. Ele diz que é importante para adoçar e melhorar
a qualidade do fruto. Antes de qualquer comentário sobre a pesquisa que eu estaria realizando,
o produtor trata de falar de assuntos da lavoura, aproveitando a presença do técnico da
Emater. Ele mostra alguns frutos que sofrem de manchinhas pretas, provavelmente causada
por um inseto vindo de uma lavoura de cana de uma propriedade vizinha. Simão conta que
aplicaram inseticida na referida lavoura e que isso fez com que os insetos migrassem para os
seus pés de mamão.
O produtor aproveita a oportunidade para falar ainda de um erro de parecer
emitido por um agrônomo do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar). O produtor
conta que, tendo visto as manchas no fruto, o profissional condenou a lavoura de mamão. Mas
Simão não acreditou no parecer e foi em busca de outras fontes, entre elas o agrônomo da
Emater, Wellington Antonio Nascimento, e a internet. Juntos, eles procuraram informações
sobre a praga na Embrapa e descobriram que realmente se tratava de uma mosca, um tanto
incomum na lavoura de mamão. Com o diagnóstico correto, foi possível combater o inseto
que causou prejuízo a lavoura sem que fosse necessário exterminá-la.
Miguel Arcanjo, que ouve a história, continua a falar de vários outros relatos de
pragas que acometeram produtores da região. O extensionista de 69 anos, sendo mais de 40
deles dedicados a trabalhos de assistência técnica rural, conhece muito do município e sempre
aproveita ganchos para contar histórias de outros episódios relacionados aos assuntos
apresentados pelos produtores. Enquanto o casal escuta a prosa, aproveito para fazer fotos da
lavoura.
Depois de cerca de 20 minutos de conversa, o extensionista se despede e é
conduzido por Vânia até a saída. Eu fico com o Simão na lavoura, que me diz que vai
continuar o trabalho enquanto eu faço outras fotos. Enquanto faço os registros, ele aduba as
plantas e conta que a área conta com mais de 1 mil pés de mamão. O produtor conta que a
lavoura está com 12 anos e que ele planeja cortá-la no fim de 2018 enquanto forma outra
lavoura em outra área da propriedade. Ele explica que depois dos 12 anos, o pé até continua
produzindo, mas a colheita fica muito difícil por causa da altura da planta.
Enquanto conversamos, é possível observar a colheita da fruta sendo realizada por
Divino, irmão de Vânia. O processo é feito com auxílio de uma escada montada numa carroça
que, por usa vez, é puxada por um cavalo. O trabalhador enche cerca de oito caixa plásticas de
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45 litros de mamão a cada viagem que faz à lavoura. Com a carga completa, ele leva os frutos
onde Divina e Franciele realizam a embalagem do produto, para onde eu me dirijo em
seguida.
Chegando ao rancho, as mulheres da família ainda parecem um tanto cismadas
com a minha presença. Me sento num banquinho no canto do rancho e começo a realizar
perguntas sobre o trabalho que estão fazendo. Mesmo eu já tendo conhecido-as durante a
Feira da Agricultura Familiar e tendo marcado a visita com antecedência, elas ainda são de
poucas palavras.
Mesmo assim, elas me explicam que o mamão precisa ser empapelado antes de
ser colocado nas caixas de papelão. O papel bucha (tipo de papel reciclado fino e maleável) é
o material utilizado para embalar o fruto, que evita que ele seja amassado e perca valor de
venda durante o transporte. Vânia me explica que até pouco tempo os produtos eram levados
para venda nas mesmas caixas de plástico em que são colhidos. “Mas agora eles não estão
querendo mais. Só serve se for essa de papelão”, diz. A produtora acredita que é porque as
caixas descartáveis são mais apresentáveis, mas acha ruim que o produto não possa ser
reaproveitado, como se faz com as caixas de plástico.
A filha nos ouve praticamente sem tecer comentários. Ela realiza exatamente o
mesmo trabalho que a mãe, mas de forma mais lenta e interrompida. Por duas vezes, ela se
levanta para ir até a casa da família, enquanto a matriarca só se levanta do que parece um saco
de grãos em que está sentada, para pegar uma nova caixa de mamão para embalar.
Interessante notar a força física de Vânia. Ela movimenta caixas que pesam cerca de 20 quilos
de mamão com facilidade, chegando a auxiliar Divino no descarregamento da carroça.
Pergunto sobre a rotina de trabalho e Vânia responde que a atividade de
empapelar o mamão é realizada de segunda a quarta, dia em que os produtos são
encaminhados para a Central de Abastecimento de Goiás (Ceasa). Ela conta que, agora que a
filha terminou o curso técnico de enfermagem, ela tem ajudado mais nesse trabalho. E que o
marido também ajuda, conforme a necessidade. Apesar de o trabalho se encerrar na quarta, a
colheita normalmente é encerrada na terça mesmo.
Semanalmente, as caixas de papelão enviadas à Ceasa totalizam cerca de 200
pacotes de cerca de oito quilos cada. Isso representa uma venda aproximada de 1,6 toneladas
da fruta por semana.
Mas nem tudo que é produzido na Fazenda Boa Sorte segue para a Ceasa. Parte do
produto é vendido na Feira do Produtor Rural, todas as quintas-feiras. Esses mamões são
selecionados conforme o hábito de consumo do cliente da feira. “Ninguém compra o mamão
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se for muito grande”. Para a comercialização na feira, quatro ou cinco frutos são colocados
em sacos de fio de silicone trançado e vendidos a R$ 3.
Além dos frutos separados para a feira, Vânia explica que os frutos mais
compridos, chamados de mamão de corda, e os mais redondos, chamados de mamão bola, são
embalados à parte. Isso porque eles valem menos que os mamões de tamanho médio e de
formato oval mais tradicional. Outros frutos acometidos pelas manchas causadas pela mosca
são descartados para a venda e servem de alimentação para os porcos que a família cria para
consumo próprio.
Sobre a presença do rádio, Vânia conta que o aparelho é ligado assim que o casal
está de pé, ou às vezes até antes, quando o marido liga o aparelho que o casal guarda numa
tábua acima da cama ainda de madrugada. A produtora conta que ela liga o rádio
principalmente para saber das horas, já que não usa relógio e precisa saber sempre o momento
certo do dia para realizar seus afazeres. Ela conta que, por vezes, conecta o aparelho numa
extensão e o pendura no pé de abacate que fica do lado do rancho onde ela trabalha.
A produtora conta também que Franciele sempre manda mensagens ou pede
música para rádio e que os locutores sempre mandam recados para eles. As mulheres da
família sorriem ao contar isso, mostrando que se alegram com o prestígio dado a eles pela
emissora de rádio.
Vânia conta que, apesar de gostar do rádio, às vezes prefere desligá-lo. “Tem dias
que tô com a cabeça ruim, aí fica aquela chiadeira e eu desligo”, conta. Mas, no geral, gosta
de acompanhar a programação musical e jornalística da Rádio Primavera, que é a mais ouvida
pela família.
Aproveito e pergunto também sobre a história do casal. Vânia conta que a mãe do
Simão mora numa casa próxima, que dá para avistar de onde estamos. Que os pais delas
também moravam na região e que, por isso, eles se conhecem desde pequenos. Ela não se
lembra da data do casamento e precisa consultar a filha antes de afirmar que foi realizado há
26 anos.
Por volta das 10h, nos dirigimos para a casa uma vez que é o momento de fazer o
almoço. Vânia prepara a comida no fogão a lenha. Questionada por mim sobre o nível de
dificuldade em cozinha ali, a produtora alega que o fogão a gás é muito mais lento. “Eu até
uso o fogão a gás pra esquentar uma comida, fazer alguma coisa a noite, mas eu gosto mesmo
é do de lenha”, comenta.
Neste mesmo horário, tem início o programa Microfone Aberto, da Rádio
Primavera. O volume do rádio é ajustado para que todos possam ouvir bem de dentro de casa.
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Enquanto a mãe se dirige para o fogão, Franciele se senta de jantar da mesa da área, próximo
ao rádio, e se conecta ao celular.
A jovem anuncia que Laís, coordenadora do curso técnico em enfermagem da
Faculdade de Itapuranga (FAI), que ela acaba de concluir, participará do programa para
divulgar o curso. Simão, que também se dirigiu à casa às 10h, comenta que espera que o
programa trate de um roubo na zona rural que aconteceu naquela semana. “Vamos ver o que
eles falam do roubo na zona rural. Teve um essa semana, mas eles só falaram que teve, não
falou nem onde era”, comenta o produtor, que diz que irá pedir ao Cunha, apresentador do
programa e proprietário da rádio com quem tem relação de amizade para “dar a notícia
direito”. O produtor diz que até entende quando não se fala o nome da propriedade nem de
quem sofreu o assalto, mas avalia que o radialista deveria pelo menos dizer a região em que
aconteceu o caso. “Vai que foi aqui do lado de casa e a gente nem fica sabendo? Se a gente
souber, pelo menos a gente fica mais de olho”, considerou Simão.
Depois de cumprimentarem os ouvintes e de anunciarem os entrevistados do
programa do dia, executa-se um bloco comercial de cerca de 15 minutos, ao qual a família
não dá muita atenção. Simão sai do ambiente e começa a cuidar de alguns afazeres em torno
da casa.
Durante esse período, Franciele lê no celular e comenta a notícia de que a dupla
de cantores Victor e Léo se separou. Franciele nota que o texto não apresenta o motivo da
separação, quando questionada pela mãe. As duas comentam o caso que envolveu o cantor
Victor e a esposa quando ele participava do The Voice, programa da TV Globo. Vânia
comenta que não soube no que deu aquela história e que nunca mais se falou nada do assunto,
mas acha que “aquela mulher queria era tirar dinheiro dele”. Nenhuma das duas questiona a
veracidade da notícia (que, a propósito, é falsa), nem apresenta sinais de que buscaria verificar
a informação em outra fonte.
Com o fim do bloco comercial, os radialistas leem notas curtas sobre assuntos
como as eleições de 2018, um caso de feminicídio e a soltura de um traficante que cumpriu
apenas parte da pena. Vânia e Franciele escutam com certa atenção, embora não façam
comentários nem interrompem as atividades de cozinhar ou mexer no celular a que,
respectivamente, estava dedicadas.
Os radialistas não fazem comentários sobre os assuntos e seguem para a entrevista
do dia. Ao ouvir o locutor Cunha Neto anunciar a coordenadora do curso técnico de
enfermagem da FAI, Juliana, Franciele se levanta da mesa e aumenta o volume do aparelho de
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rádio. A jovem passa a ouvir o programa com mais atenção, embora continue com o aparelho
celular nas mãos.
A coordenadora e o radialista passam a maior parte da entrevista explicando o
funcionamento do curso. Entre os detalhes estiveram assuntos como quem pode fazer o curso,
quais os procedimentos adotados para a seleção, duração do curso, mercado de trabalho, dias
e horários das aulas. Franciele escuta tudo com atenção, mas assim como a mãe, não realiza
comentários sobre tais assuntos. Provavelmente por já conhecer o funcionamento do curso e
por já ter passado pessoalmente pela experiência de seleção e frequentar as aulas, a jovem não
comenta, positiva ou negativamente nenhum dos assuntos, chegando a retomar o acesso ao
celular em alguns momentos.
Quase no final do programa, Cunha Neto pergunta sobre a suposta abertura de
novos polos da faculdade a Juliana, que confirma a informação. A coordenadora justifica o
procedimento pela qualidade que afirma ter os cursos da faculdade, especialmente em relação
à capacitação e profissionalismo dos professores contratados. Só então Franciele faz seu
primeiro comentário sobre o programa. “Os professores são bons mesmo. Quando a gente tem
uma dúvida é só falar que eles explicam direitinho”, diz a jovem, direcionada a mim. Após eu
ter dito que os professores são realmente fundamentais ela contou que muitos professores vêm
de outras cidades para ensinar em Itapuranga e que todos têm muito conhecimento prático.
Vânia termina de cozinhar o almoço antes do fim do programa, por volta das
10h45. A produtora avisa ao marido e ao irmão, que estão realizando tarefas nos arredores da
casa, que a comida está pronta. Mesmo com a entrevista ainda em andamento, Franciele
desliga o aparelho de rádio. Isso é feito sem que ninguém a peça para fazer, o que indica que,
por mais que goste de acompanhar o programa, a família tem o hábito de fazer a refeição sem
a programação do rádio como pano de fundo.
A refeição foi composta por arroz, feijão de caldo, carne de lata, mandioca frita e
salada fresca de alface e tomate. Como visitante, sou convidada a me servir primeiro. Sirvo a
refeição e me sento na mesa de madeira de oito lugares, localizada na área, mesmo ambiente
em que está o rádio, ao lado de onde foi feita a comida. Simão também se senta à mesa,
enquanto sua esposa senta-se numa cadeira de fio com balanço, ao lado da mesa. Divino e
Franciele se sentam na mureta que delimita o espaço da área, afastados um do outro, estando a
jovem mais próxima de nós três.
Embora a refeição não seja acompanhada pelo rádio, o almoço não transcorre em
total silêncio. Simão pergunta se Cunha Neto comentou sobre o roubo na zona rural, e recebe
a resposta negativa da filha. A esposa pergunta sobre aspectos da produção, como o horário

260
em que o atravessador irá buscar o mamão no dia seguinte e o fim do estoque de caixas de
papelão para embalagem do mamão.
A família também me pergunta sobre os meus hábitos de alimentação. Vânia fala
da simplicidade da comida da roça e Simão diz que eu não devo ser acostumada a comer
carne de lata. Eu respondo que a comida está muito boa e que estou sim acostumada à comida
da roça. Também compartilho experiências das refeições da minha família, contando como
minha bisavó e minha avó faziam carne de lata e arroz bom banha de porco. Eles sorriem e
parecem não acreditar em mim, por ser uma pessoa da cidade.
Ao término da refeição, me dirigi até à pia para ajudar com a louça. Vânia me diz
para deixar a louça como está que a Franciele irá lavar. “Isso é serviço dela”, declara a
produtora olhando para a filha como se enviasse um recado. Termino de lavar a louça com a
ajuda da jovem.
Me volto, então, para a mureta, onde me sento e observo que Simão e Vânia estão
sentados, cada um em uma cadeira de balanço, verificando o celular. Franciele vai até a sala,
onde se deita para dormir. O casal acessa o WhatsApp, respondendo as mensagens enviadas
principalmente no grupo de família. Vânia comenta que a tia de Simão virá para sua casa em
alguns dias e ela pede que comprem uma melancia para fazerem doce. Ela me diz o quanto a
tia gosta de comer e fazer doces.
Vânia se interessa ainda pelas postagens de familiares e conhecidos no Facebook.
Enquanto atualiza sua linha do tempo, ela continua a comentar com a filha o que vê,
questionando se ela viu uma foto específica ou onde alguém esteve.
Em dado momento, Vânia dá um sobressalto: “Franciele, vem aqui”, diz. Ao ouvir
uma resposta negativa da filha, ela insiste, em meio a risos: “Vem aqui pra você ver quem foi
que me adicionou no Facebook”. A jovem responde, da sala mesmo: “Ihhhh… se for o
mesmo que me adicionou, quero nem ver”. Elas continuam falando e rindo até perceberem
que falavam realmente da mesma pessoa (um vizinho da família) de quem não são muito
chegadas. “Você aceitou”, pergunta Vânia. “Eu não. Bloqueei na hora”, responde a filha.
Enquanto isso, Simão se dedica especialmente a atualizar as mensagens do
WhatsApp. O produtor responde as mensagens que recebe, mas dedica maior tempo para ver
os vídeos enviados nos grupos de família. Ele me conta que gosta de ver os vídeos, que
sempre tem alguma coisa engraçada, e me pergunta se eu já vi o vídeo do menino comendo o
sapo. Diante da minha negativa, ele vai procurar o vídeo para me mostrar. Ele tem dificuldade
em localizar a mídia no aparelho e quase desiste da busca. Enquanto não encontra, narra para
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mim a sequência registrada no vídeo: o menino pega o sapo vivo e o mata atirando nas pedras,
para em seguida cozinhar e comer.
O produtor encontra o vídeo e me entrega o celular para que eu possa assistir. O
registro mostra um menino de cerca de 6 anos e feições indígenas na beira de um rio, cercado
pela natureza, realizando as ações que o produtor já havia me contado. O casal acompanha
minhas expressões enquanto assisto o vídeo e comenta o que sentiram quando viram o
material pela primeira vez. “Eu não dei conta de ver tudo”, comenta Vânia e, “É nojento
demais”, diz Simão. O casal também fala de outros detalhes como o modo como o sapo vai
inchando durante o cozimento e sobre como o garoto faz uma “boca boa” para comer o
anfíbio. Eu termino de assistir o vídeo e devolvo o celular, enquanto fazemos comentários
sobre quanta coisa podemos encontrar na internet.
Depois desse breve tempo, voltamos todos ao rancho para retomar o trabalho de
empacotamento de mamão. Eu me ofereço para aprender a empapelar o fruto e me sento
próximo a Vânia. Ela me ensina como faz e vou tentando reproduzir os passos da produtora.
Quando terminamos, o marido diz que na verdade elas não fazem muito certo. “Quando você
vai no mercado em Goiânia, você vê o mamão assim, na verdade”, diz Simão enquanto
empapela um fruto que fica com a lateral mais à amostra do que a esposa costuma deixar. Ele
diz, em tom de brincadeira, que a esposa e a filha ainda estão aprendendo o procedimento.
Enquanto Vânia me lança um olhar que indica reprovação ao que o marido diz, Franciele diz
“Eu empapelo igual ao papai”. O casal sorri e nós damos continuidade ao trabalho.
Nesse estágio da produção, o pai da família se dedica especialmente a organizar as
caixas que já estão cheias e a montar as caixas vazias. Simão confere a quantidade de caixas
de papelão disponíveis e sai logo depois de montar algumas. Eu, Franciele e Vânia
continuamos com o trabalho e consigo notar maior abertura para conversar com elas.
Falamos da família de ambos, dos irmãos que Vânia tem, sobre o curso que
Franciele fez e, especialmente, sobre o filho que mora no Pará. O jovem Tiago saiu de casa
aos 14 anos para estudar numa escola agrícola em Ceres. Eles fez curso técnico e se formou
em agronomia. Mesmo com o diploma na mão, ele não conseguiu emprego na área na região,
e hoje trabalha como gerente comercial de uma rede de lojas que pertence a um primo do
casal. A família não comenta muito sobre o que poderia ser uma frustração profissional (se
formar e não exercer a profissão), mas sim destaca os méritos do rapaz, que sempre foi
inteligente e estudioso. Elas comentam que ele deve chegar no dia 9 ou 10 de agosto para
passar o dia dos pais com a família.
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Embora não more na propriedade, a presença de Tiago é viva entre a família.
Neste e em outros momentos do dia, os personagens envolveram Tiago na presença de vários
assuntos. Por exemplo, em dado momento, quando Franciele comenta que está com sono
porque a mãe a acordou muito cedo, ela diz que vai aproveitar a chegada do irmão para
dormir mais um pouco. “Quando ele tá aqui a mãe deixa a gente dormir até mais tarde e a
gente fica conversando até tarde também, porque ele não dorme cedo igual a nós”, diz
Franciele. Simão também comentar que mesmo sem exercer a profissão, quando vem para
casa, o filho ajuda em atividades da roça. “Ele gosta”, diz o produtor. E Vânia, aproveitou os
comentários sobre a comida do almoço para dizer que o filho não como de tudo: “ele é mais
enjoado pra comer que a Franciele”.
Durante essa parte do dia, a filha do casal se apresenta mais cansada e interrompe
o trabalho algumas vezes para ir até a casa. Numas dessas idas em que ela se demora mais,
Vânia me conta histórias de como a mãe de Simão era implicada com Franciele. “Ela nunca
gostou da Franciele, desde pequenininha. Já o Tiago, a gente podia jogar ele pra cima
qualquer hora que ele não caia no chão”, comentou a produtora evidenciando a preferência da
falecida sogra pelo filho. A produtora conta que eles moraram na mesma casa que a sogra
durante muito tempo, para que ela não vivesse só. Mas vendo a maneira como a filha era
tratada pela mãe, Simão construiu a casa em que moram até hoje para evitar conflitos. “Eu
nunca falei nada, porque se ele achava que a gente devia ficar ali, a gente ia ficando. Mas um
dia ele mesmo percebeu e a gente deu um jeito de se mudar”, relata. Quando Franciele
reaparece, interrompemos o assunto.
A conversa mostra que já estou sendo recebida com mais familiaridade, depois de
me colocar ao trabalho como elas. A partir de então, conheci melhor as histórias da família e
pude abordar questões relacionadas ao cotidiano de cada um dos personagens.
Em pouco tempo, Simão reaparece trazendo novas caixas de papelão que foi
comprar na cidade. Pergunto sobre a dificuldade de comprar esse tipo de material em
Itapuranga e ele me explica que tem um fornecedor que traz para ele de Goiânia, revelando
ainda que não vão muito à capital. “Só em caso de necessidade mesmo”, diz Simão.
Aproveitando o gancho, pergunto se conseguem ter acesso a tudo que precisam
em Itapuranga mesmo ou se precisam ir a outros municípios para conseguir, por exemplo,
atendimento médico. A família conta que paga um tipo de plano de saúde que dá direito a
atendimento num hospital particular da cidade. No entanto, contam que a Santa Casa, regida
pela prefeitura, tem prestado um atendimento melhor e que dispensa a ida a Goiânia. A
família comenta que o hospital privado deve fechar as portas se não melhorar o atendimento,

263
pois até eles que pagam pelo plano têm preferido ir ao hospital público. No geral, afirmam
que não precisam ir além de Itapuranga para nada.
Simão monta mais algumas caixas e sai para realizar outras atividades na lavoura.
Por volta das 14h, Franciele sai e se demora um pouco mais para voltar. Ao ouvir o barulho
do liquidificador, Vânia comenta que ela está preparando a merenda. Pergunto se a filha
cozinha e ajuda na casa. A produtora comenta que sim, mas que ela fica mais por conta da
arrumação e dos lanches. Almoço e janta são responsabilidade de Vânia, que só são
assumidas pela filha caso a mãe esteja “apertada de serviço”. Enquanto Franciele estudava, a
mãe fala que era mais difícil porque não podia contar tanto com a filha, mas que agora ela
ajuda muito no serviço mais maneiro que for preciso.
Logo a jovem aparece para nos convidar para o lanche. Simão e Divino já se
encontram na área, prontos para a refeição. Comemos novamente e, como aconteceu após o
almoço, os produtores voltam a se sentar brevemente na cadeira de fio para checar o celular.
A leitura é rápida e logo eu, Vânia e Simão voltamos ao rancho para continuar os trabalhos. A
jovem Franciele continua em casa, guardando os alimentos que não foram consumidos
durante a merenda.
No local de trabalho, Simão monta algumas caixas e verifica meu trabalho. “Esse
aqui foi você que colocou na caixa?”, pergunta. Respondo que não. Apenas estava
empacotando a fruta e entregando para Vânia guardar. “Ela ainda tá aprendendo”, diz
novamente o produtor em tom de brincadeira.
A produtor monta algumas caixas e logo ocupa o lugar da filha na embalagem dos
mamões. Conversamos mais sobre algumas histórias da família, muitas delas envolvendo o
filho do casal que vive longe. Também falamos do trabalho da Emater. Pergunto ao produtor
se a Agência os atende bem e há quanto tempo ele conhece os técnicos. Ele diz que Miguel
conversa demais. “Se eu não tiver com tempo, eu até corto volta dele”, diz o produtor. Diz
que o técnico ajuda, vez ou outra dá uma orientação, mas que bom mesmo é o Wellington,
agrônomo da Emater que fica na Unidade Local. “Antes ele visitava muito a gente, mas agora
ele fica mais é no escritório. Mas ele é muito bão. Qualquer coisa que cê leva lá pra ele, se ele
não souber o que é, ele acha a resposta”, comenta.
Conversamos sobre a questão da assistência técnica e outros assuntos envolvendo
a produção. Simão também fala bastante. Da família, é o membro com a língua mais solta.
Observa-se que é uma pessoa sem reservas, que não se fecha para falar de nenhum assunto.
Prova disso foi a receptividade com a minha pesquisa. Mesmo antes de compreendê-la bem,
ofereceu seu tempo e abriu as portas da sua casa para que eu pudesse conhecê-los. Não
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titubeia diante de nenhum tipo de perguntar, nem parece se importar com a opinião de quem o
ouve. Mas não é arrogante. Apenas parece seguro sobre o que fala e sobre as escolhas que fez
na vida.
Por volta das 16h, Vânia me diz que preciso fazer uma foto empapelando os
mamões para que as pessoas da cidade não duvidem quando disser que fiz esse trabalho.
Todos sorrimos e eu confirmo que preciso mesmo fazer isso. Ela diz que já estão quase
parando aquele trabalho no dia e volta a falar para eu buscar o celular para tirar a foto. Simão
também me pergunta se já voltei à lavoura de mamão depois que ele ligou o sistema de
irrigação. Ele insiste que eu também vá até lá antes que escureça para ver como fica a lavoura
quando está molhada. Eu deixo o trabalho e vou até a casa buscar a câmera.
De volta ao rancho, faço foto do casal trabalhando e dos frutos. Eles me indicam
caixas e frutos para fotografar, além de lugares para me posicionar para fazer os registros.
Simão me diz novamente para que ir à a lavoura e, chegando lá, entendo o porquê da
insistência do produtor. À luz do fim da tarde, com a terra e a parte de baixo dos mamoeiros
molhados, a lavoura parece ainda mais bonita e cheia de vida. O ambiente é fresco e as cores
são ainda mais vivas do que pude notar pela manhã. Nessa época do ano de estação seca, a
água derramada renova a vida da lavoura e parece renovar também o ânimo e a força do
produtor, que já se prepara para encerrar os trabalhos no rancho.
De volta ao casebre, o casal me pergunta se já quero ir ver as uvas, que passaram
o dia prometendo me mostrar. Digo que sim e eles, que já ajeitavam as caixas, se apressam
para irmos até lá. Passamos rapidamente pela casa, onde é possível notar que Franciele está
deitada no sofá da sala. A TV está ligada e na Rede TV, onde está sendo exibido o programa
A Tarde é Sua, apresentado por Sônia Abrão.
No parreiral, o verde da folhagem e das gramíneas do chão indicam que a lavoura
de uvas também é irrigada. O frescor do ambiente, as frutas em estágio de maturação e o
perfume que emana delas transmitem sensação de conforto para quem visita e de orgulho para
os produtos. Simão vai arrancando cachos de uva e me entregando alguns para que eu possa
experimentar. O primeiro que me oferece tem a casca mais dura e azeda, por isso, recomenda
que eu coma apenas o miolo. O segundo, tem a casca fina e é bem mais doce, por isso diz que
posso engolir com casca e tudo. Ele e Vânia também saboreiam muitos frutos.
Enquanto isso, também faço fotos da lavoura. Simão me indica alguns cachos
onde há frutos verdes e maduros. “A foto desses fica mais bonita”, comenta o produtor em
referência ao contraste das uvas de um mesmo cacho. Peço para fazer fotos do casal e Vânia
se mostra tímida. “Nessa sujeira”, pergunta ela, que me pede ainda para “dar uma ajeitada”
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nas fotos no computador em meio a risos. Simão não se incomoda e, inclusive, como uva
tranquilamente enquanto a esposa posa para a foto ao seu lado.
Ainda no parreiral, falamos mais um pouco sobre como começou a cultivar uvas,
as variedades da lavoura e as oportunidades de venda. Simão diz que nesta semana ainda não
levará uva para a feira, pois ainda não estão maduras o suficiente. “O povo gosta dela bem
docinha. Semana que vem já tá boa pra levar”, comenta. O produtor me conta ainda que
começou a cultivar uva depois de conhecer um produtor da fruta em Itaberaí. “Achei
interessante e decidi plantar. Na época, aqui, ninguém plantava uva. Depois, surgiram mais
alguns, mas hoje acho que só tem eu e mais uns dois ou três aqui em Itapuranga”, relata.
O produtor comenta que gosta mais de trabalhar com a uva, mas que é o mamão
que dá o sustento da família. O parreiral, além de produzir somente parte do ano, exige uma
mão de obra difícil de encontrar. Simão conta que muitas vezes só consegue peões que o
auxiliam no trabalho de poda e adubação, recolhendo folhagens, porque muitos não sabem o
processo correto para realizar a poda. O produtor conta que aprendeu com o agricultor que
conheceu em Itaberaí.
Voltamos à casa e Franciele nos espera na área com o rosto amarrotado,
comentando que Chimbinha, o gatinho filhote da família, arranhou suas pernas enquanto
dormia. Ela volta a falar com os pais sobre o bezerro que nascera e a vaca, que ainda estavam
nos fundos da propriedade. O casal diz que irá ver os animais e me recomenda a ficar na casa,
por causa da vaca parida.
Fico na área conversando com Franciele até que eles voltem ao curral, localizado
ao lado da casal. Simão vem tocando a vaca e Vânia, carregando o bezerro nos braços. Eles
retiram do curral os outros animais para que vaca e bezerro possam se alimentar. É preciso
laçar a vaca e prendê-la para que suas pernas fossem amarradas e o recém-nascido possa
mamar. Eu e Franciele observamos tudo a certa distância para não distrair os animais. Ela diz
que o bezerro está muito mole, porque passou um pouco da hora de nascer. A jovem, apesar
de não ter formação na área, entende muito dos assuntos da fazenda. Diferente dos outros
jovens que havia conhecido até ali, ela se envolve e sabe muito sobre o trabalho que os pais
realizam. Isso me indica que a afinidade com a terra não depende exclusivamente da faixa
etária, mas sim da relação afetiva e de admiração que cada um desenvolve com o meio rural.
Depois de cerca de 20 minutos observando o trabalho do casal, Franciele me
convida a voltar para casa. Nos dirigimos direto para a sala de estar, onde a jovem sintoniza
na TV Globo para assistir a Malhação. No episódio em questão, Rafael, um dos protagonistas
interpretado pelo ator Carmo Dalla Vechia, está desaparecido e enfrenta problemas com o
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consumo de álcool. A jovem me pergunta se eu assisto à novela e, diante da negativa, me
conta que ele é alcoólatra. Diz ainda que o personagem vivia bem, mas o filho dele criou
tantos problemas que ele acabou voltando a beber.
Enquanto vê novela, Franciele também mexe no celular. É possível notar que a
jovem acessa o Facebook e o WhatsApp, atualizando o feed e respondendo mensagens.
Procuro não interferir para tentar apreender o máximo de elementos da situação de recepção
da TV na casa.
Logo o casal retorna do curral. Vânia passa pela sala e pergunta sobre a novela.
“Eles encontraram ele, Franciele”, pergunta à produtora ao ver cena de enteados e filho do
personagem Rafael. “Ainda não”, responde a jovem. A produtor também me pergunta se
assisto à novela e também me explica brevemente a história do personagem diante da
negativa. Enquanto isso, Simão volta à cadeira de fio na área para checar o celular. Vânia vai
tomar banho enquanto eu e Franciele continuamos na sala.
Logo a mãe da família retorna e se senta para assistir a novela das seis, que já
havia começado. Ela se senta no sofá ao lado da filha, recolhe as pernas e apoia o queixo no
punho para assistir à novela. Diferente da filha, ela não assiste TV com o celular na mão ou
qualquer outra distração. Pergunto pelo gosto dela por novelas e ela comenta que prefere as
que passam às seis. “Acho que nunca na vida eu vi uma novela das nove do começo ao fim”,
comenta a produtora. Ela diz que a família tem o hábito de dormir muito cedo e que acha os
assuntos da novela exibida mais tarde muito pesados.
Simão logo se junta a nós. Pergunto se ele também acompanha a trama e ele
comenta que, se não tiver mais nada pra fazer, sim. Ele diz que gosta mais de ver jornais,
especialmente Anhanguera e Nacional, ambos da TV Globo e afiliada. O produtor também
comenta que gosta muito de assistir jogos de futebol. Diz que assistiu todos os jogos da última
Copa do Mundo e que no fim de semana também acompanha as partidas.
A sala possui muitos objetos com o escudo do Vasco da Gama, time carioca de
preferência do produtor, e do Goiás, clube goiano. Pergunto sobre o gosto pelo futebol e
Simão conta que não só torce, como também pratica o esporte. Ele fala que desde garoto
jogava muito e chegou a ser pago para jogar em campeonatos promovidos na cidade. “Eu era
rápido e os cara não dava conta de me marcar”, contou. Quando perguntei se não teve vontade
de jogar profissionalmente o produtor lamenta, mas disse que nunca foi uma opção, já que
sempre teve que trabalhar muito na roça.
“Já o Tiago, se quisesse, ele tinha virado jogador mesmo”, diz o produtor
mostrando que vários troféus e medalhas distribuídos pela sala foram conquistados pelo filho.

267
Ele conta que com cerca de 12 anos o jovem entrou para escolinhas e competiu
profissionalmente em categorias de base. “Teve uma vez que um olheiro do Goiás chegou a
chamar ele pra ir fazer um teste”, diz o produtor lamentando que o filho não tenha tido
interesse na carreira. Ele conta que o filho “apanhava” muito em campo, porque ele também
era muito rápido e que o futebol acabou dando muito despesa e comprometendo os estudos.
“Tinha vez que ele ia jogar fora, chegava de madrugada e tinha que ir pra escola. Aí eu falei
com ele que se não tivesse interesse de jogar pra valer, ele tinha que parar pra não prejudicar
os estudos”, relata o produtor sobre como o filho deixou de jogar.
Simão conta ainda muitas histórias de chuteiras e prêmios que o filho ganhou
como jovem atleta. Enquanto isso, as mulheres da casa continuam assistindo à novela e não
interferem no assunto da breve carreira de jogador de Tiago em nenhum momento.
Logo começa o Jornal Anhanguera e interrompemos a conversa para que
possamos assistir ao programa. A principal matéria do telejornal envolve a formação de
espuma no Rio das Antas, em Anápolis. A suspeita apresentada na reportagem é de que o
material seja formado pelo descarte incorreto de esgoto pela Saneago, que, ao que diz a
denúncia, mistura cal para mascarar o cheiro dos dejetos lançados no afluente. “Essa Saneago
é a maior bandida que existe na face da terra”, comenta o produtor. Ele compara as exigências
que os produtores rurais precisam cumprir para usar a água aos dados causados pela
companhia de abastecimento ao meio ambiente de forma revoltosa.
Outra assunto comentado pelo produtor foi a notícia dos 12 anos de implantação
da Lei Maria da Penha. Ele comenta que leu na internet que Goiás é o estado que mais mata
mulheres no Brasil e lamentou essa ocorrência. “Mais eu não tenho medo dessa lei”, diz o
produtor como quem avalia que quem não deve não teme.
O jornal trata ainda de falta de vagas para detentos que cumprem pena em regime
semi-aberto, sobre aplicativo que mapeia preços de combustíveis, ossada encontrada na Serra
das Areias, entre outros assuntos, mas nenhum deles é comentados, apesar de ouvidos com
atenção. As mulheres não comentam nenhuma das notícias.
Ao fim do jornal, começa a novela das sete e a família logo comenta que a trama
envolve pessoas que ficaram congeladas por muitos anos. As mulheres dizem que a novela é
divertida e gostam de acompanhar. Simão pergunta sobre a possibilidade de as pessoas
sobreviverem congeladas, contando uma experiência que já fez com um mosquito. “Coloquei
ele no freezer e depois tirei. Ele secou e saiu voando”, contou aos risos. Perguntei com
desconfiança se era mesmo verdade e as mulheres confirmaram. Ele disse que um colega
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comentou com ele sobre essa experiência certa vez e ele, também desconfiado, decidiu testar
e funcionou.
Vânia se levantou para cuidar do jantar durante o primeiro intervalo da novela. O
esposo logo se dispersou, mexendo no celular e se levantando do sofá. Ficamos apenas eu e
Franciele na sala até que o produtor retorne, dentro de uns 10 minutos. Vânia aquece os
alimentos quentes que restaram do almoço e prepara uma nova salada e mandioca frita para
acompanhar. A comida é feita no fogão a gás, que fica na cozinha ao lado da sala, e não mais
no fogão a lenha. A refeição logo é servida.
Ao fim do jantar, a família se reúne novamente na sala e aproveito que a novela
parece não chamar tanta atenção para realizar a entrevista. As mulheres pouco falam, sempre
olhando para o homem da casa antes de se manifestar, como se buscasse o espaço deixado
pelo silêncio dele para dizer alguma coisa. Diferente de Simão, não apresentam tanta
segurança para responder. É possível perceber que isso não está relacionado à falta de
conhecimento, pois as perguntas tratam de assuntos pessoais do cotidianos delas, mas sim de
certa timidez ou até mesmo do pouco costume de ocupar seus lugares de fala.
Termino a entrevista assim que começa o Jornal Nacional, quando todos se
endireitam no sofá para acompanhar o noticiário. Ninguém mexe no celular nesse momento.
Durante a escalada, a notícia do laudo que causou o acidente que matou o candidato à
presidente Eduardo Campos em 2014 provoca um comentário de Simão: “Vamos ver o que
causou a morte do homem”.
Os 12 anos da implantação da Lei Maria da Penha também é tema de notícia do
Jornal Nacional. A família assiste atenta à reportagem que faz o link com casos recentes de
feminicídio, em especial o da jovem advogada Tatiane Spitzner, cujo principal suspeito de
provocar a morte é o marido Luís Felipe Manvailer. “Meu pai dizia que o ser humano muda
só pra pior”, comenta Simão, lamentando o caso e complementando que em pouco tempo o
homem deve estar solto porque sempre haverá um advogado para defendê-lo. “As imagens
mostram ele batendo nela, mas o advogado vai lá e fala que não tem prova, aí libera o cara”,
finaliza.
Outra notícia que provoca comentário trata sobre obras milionárias que estão
paradas em Campo Grande (MS). A família assiste atenta à notícia e ao ouvir o off do repórter
dizendo que há suspeita de superfaturamento, Simão diz “Mas isso aí é certeza, né? Político é
complicado”.
Durante a veiculação das mensagens do projeto “O Brasil que eu quero”, a
família, que havia se dispersado em outras notícias, volta a se concentrar na TV e faz silêncio.
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Toda a família sorri da mensagem enviada por Divino Parreira, um senhor com idade aparente
de mais de 60 anos, do município de Santa Vitória (MG). “O Brasil que eu quero é aquele que
tem um congresso com metade do tamanho desse de hoje. Vocês são os piores funcionários
do governo. Custam muito caro e trabalham muito pouco”, diz a mensagem de Divino. A
família sorri e concorda com o homem. Os outros depoimentos não foram comentados.
A notícia de que o parlamento da Venezuela exige investigação imparcial sobre a
explosão de um drone relacionada a um suposto atentado contra o presidente Nicolás Maduro
gera um comentário de ordem política: “O governo que pôs a Venezuela no buraco é da
mesma linha do Lula e da Dilma”, comenta Simão. O produtor comenta que não entende
como as pessoas não enxergar o que o governo do PT fez de ruim para o país e insistem em
dizer que vão votar no candidato do partido na próxima eleição.
O produtor aproveita para comentar também a situação política dos Estados
Unidos. “Tem muita gente torcendo contra aquele Donald Trump, mas ele não manda o povo
embora de lá não, porque lá não tem ninguém que faz o serviços que os brasileiros e os outros
imigrantes fazem”, avalia.
Durante reportagem que noticia o estágio do fogo que tomou conta do estado da
Califórnia, Simão se levanta para tomar banho, indicando baixo interesse por aquilo que está
mais distante de sua realidade. A família declara que costuma se deitar logo após o final do
jornal, o que permite inferir que nem sempre o noticiário é visto até o fim para que possam se
banhar.
Vânia continua de olho na TV e se mostra impressionada com uma chuva de
granizo que caiu em Belo Horizonte. As mulheres assistem ainda com atenção a reportagem
que explica as causas do acidente que matou Eduardo Campos, mas não tecem nenhum
comentário. Elas se dispersam durante as notícias do esporte. Me perguntam se eu quero
tomar banho e me oferecem um lugar para pernoitar. Digo que não é necessário e que Miguel
já deve estar chegando para me buscar.
Simão retorna do banho e logo Franciele vê o clarão do farol do carro do
extensionista passar pela janela. Me despeço da família e me dirijo ao carro onde Miguel me
espera, do lado de fora da porteira que dá acesso à casa.
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8 de agosto de 2018
Visita à Rádio Primavera FM
Data: 8 de agosto de 2018 (quarta-feira)
Conforme combinado com o técnico da Emater, me dirigi até à Unidade Local da
Agência às 8h. Aguardei até que ele organizasse algumas atividades no escritório para que
possamos seguir até a propriedade de José Alencar, cuja visita estava marcada para o dia.
Tentei, sem sucesso, falar com o produtor por telefone para confirmar se estava tudo certo: as
ligações não foram atendidas. Como logo peguei a estrada, não consegui mais sinal para
estabelecer contato.
Ao chegar na propriedade, depois que quase 30 minutos de estrada de chão, fomos
recebidos pelo produtor na porta da estufa, que fica logo após a porteira, cerca de 150 metros
distante da casa. José me diz que o dia está meio complicado e me questiona se vou precisar
ficar o dia todo, mesmo a visita tendo sido marcada com antecedência. Digo que gostaria de
ficar o tempo que fosse possível, sem atrapalhá-los. Ele diz que a semana tá muito tumultuada
e que nesta quarta precisarão ir ao banco. Decidimos que eu voltaria na quinta para
acompanhar os trabalhos da família no dia da Feira do Agricultor Familiar.
Diante da indisponibilidade da família, deixamos a propriedade e nos dirigimos
até a Rádio Primavera, em busca de conseguir transferir a entrevista agendada para quinta
para aquela manhã. O locutor Cunha Neto me recebeu e a manhã passou então a ser de
observação do trabalho realizado para produção e veiculação do programa Microfone Aberto.
Chegamos por volta das 9h15 e, tendo em vista que o programa começaria às 10h,
me encaminhei direto para a entrevista. Cunha me leva até sua sala, um cômodo amplo
localizado no segundo e mais alto andar do prédio da rádio. Os corredores e paredes do
escritório, em como as escadarias e ambientes mais movimentados da emissora, são cobertos
por quadros e troféus recebidos pelos locutores da rádio por sua atuação profissional.
Ele se senta do meu lado na mesa, como se fôssemos dois visitantes, e não na sua
cadeira maior, localizada do outro lado do móvel. Me pede uma contextualização da pesquisa
e se mostra satisfeito ao me ouvir dizer que o Microfone Aberto é um dos programas mais
ouvidos pelos produtores rurais no município. “Você reparou se eles estão ouvindo mais na
AM ou na FM?”, me pergunta. Eu digo não ter certeza, mas acreditar que seja FM. Ele
comenta a questão do fim das rádios AMs e fala dos problemas dessa transição para a FM:
“Você sabe que o alcance da FM é muito limitado, né? Isso vai prejudicar muito quem vive
principalmente na zona rural”, acredita.
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Faço alguns comentários, mas como ele logo começa a verificar a hora no celular,
começo a entrevista. Quando pergunto sobre a história da rádio, ele se levanta para procurar
um folder para mim. “A história está aí”, diz. Pergunto sobre a carreira dele como locutor e é
então que posso conhecer melhor sobre a Primavera, cuja história se mistura com a dele.
Cunha Neto é formado em contabilidade e também cursou jornalismo em Goiânia.
Nascido num município vizinho, tem suas raízes no interior de Goiás e fala de assuntos da
região com propriedade. Despachado e desinibido, ocupa seus espaços com desenvoltura,
incluindo seu lugar de fala enquanto jornalista.
A entrevista logo precisa ser interrompida porque estamos a 15 minutos do início
do programa e Cunha ainda não conseguiu confirmar a participação dos entrevistados do dia.
Descemos até o estúdio onde os locutores Fábio Júnior e Talita Brasão já o esperavam com os
textos a serem lidos durante o programa nas mãos. Cunha sai da sala e diz que irá ligar
novamente para os convidados do programa.
O locutor e proprietário da rádio só retorna na hora exata de colocar o programa
no ar. Os três leem notas sobre assuntos de repercussão nacional, tais como as investigações
do assassinato da vereadora do Rio de Janeiro, Mariele Franco. Enquanto Talita e Fábio
Júnior leem textos compilados e impressos pela primeira locutora, Cunha Neto acessa os
portais Globo.com e Uol Notícias para extrair conteúdos ali mesmo, na hora da locução.
Em seguida começa o bloco comercial, que dura cerca de 15 minutos. Cunha se
levanta da cadeira e diz que vai me colocar ao vivo para dar um “oi” para os ouvintes. Insisto
que minha função é observar, mas na volta do intervalo não houve como não participar do
programa. Os convidados do programa ainda não haviam chegado. Cunha me apresenta como
jornalista e pede que eu explique a minha pesquisa. Ele me pergunta sobre a comunicação de
maneira geral, elogia o estudo e questiona ainda sobre o que já pude observar no campo. Os
outros locutores também participam com comentários breves, enquanto falamos sobre a vida
no campo e mesmo sobre a cidade de Itapuranga.
A entrevista é encerrada após cerca de cinco minutos. Volto a ocupar lugar ao
canto do estúdio e Cunha passa a ler notas relacionadas às ocorrências do último dia enviadas
pela Polícia Militar. Na noite anterior, um jovem foi assassinado num bairro periférico da
cidade. Após leitura da ocorrência, os locutores comentam o caso e comentam o caso,
acreditando que a morte tenha sido causado pelo envolvimento com drogas. Eles comentam
ainda que o outro rapaz, que havia sido baleado, foi levado ao Hospital de Urgências de
Goiânia (Hugo) e que não havia mais informações sobre o seu estado de saúde. Os outros
locutores leem ainda notícia sobre como pessoas que estiverem fora de seus domicílios
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eleitorais deverão proceder em outubro, sobre superlotação em unidades do regime
penitenciário semi-aberto e logo é encerrado o segundo bloco.
Cunha diz que os convidados já estão chegando e espera no estúdio. Aproveito
para perguntar sobre o aumento do tempo do programa, que antes era de 1h e passou a ser de
1h30. O radialista me diz que o programa foi ampliado em virtude do grande número de
empresas interessadas em anunciar dentro do programa. “Quando o cliente quer anunciar, não
tem jeito. Cê tem que atender. E eu vivo disso, né”, declara, explicando que preferiu aumentar
o tempo de veiculação do programa ao ter que reduzir o tempo de entrevistas ou de notícias
porque o público sentiria a diferença.
Os convidados capitão Agmar, da PM, e Silvano Félix, vice-presidente da Câmara
dos Dirigentes Logistas (CDL) de Itapuranga chegam para o início do terceiro bloco. O
assunto da entrevista será a implantação do Colégio da Polícia Militar na unidade escolar
estadual Deputado José Alves de Assis, iniciada em agosto. Talita deixa o estúdio para que os
convidados tenham espaço na bancada.
As perguntas são direcionadas ao capitão da PM. Silvano realiza apenas
comentários dentro do assuntos. De modo geral, a entrevista é conduzida de modo a explicar e
esclarecer dúvidas sobre o funcionamento da escola. Entre os assuntos abordados estiveram a
importância do colégio para a formação dos jovens, o sistema disciplinar e sobre a própria
carreira do capitão Agmar, que nasceu em Itapuranga, mas vive em Goiânia e está de volta ao
município para coordenar a escola. Observa-se aqui o caráter personalista em que são
abordados os assuntos de interesse local. Toda a condução do colégio é analisada sob o ponto
de vista do capitão, que diz o que “ele” permite ou não permite que seja realizado no ambiente
escolar.
Fábio Júnior e Cunha Neto também inserem na entrevistas perguntas enviadas
pelos ouvintes para o número de WhatsApp da rádio. Entre os assuntos abordados pelos
receptores estão o transporte escolar e a obrigatoriedade do uso do uniforme.
Ao final das respostas, exibe-se o último intervalo comercial. Na volta do
programa ao ar, os entrevistados apenas realizam seus agradecimentos e se despedem dos
ouvintes. Os locutores leem ainda mensagens de ouvintes satisfeitos com a implantação da
escola.
Após o encerramento do programa e de realizadas as despedidas dos convidados,
pergunto a Cunha Neto, de maneira privada e sem gravador, como é a relação da rádio com o
poder público local. O radialista diz que a relação é boa e que ele sempre abre espaço para
qualquer um que queria falar, seja da prefeitura ou não. “Eu só não deixo o camarada vir aqui
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pra falar mal dos outros. Mas se ele vier para falar o que ele está fazendo, é tudo tranquilo”,
diz. Cunha explica ainda que quando alguém solicita o direito de resposta por algum
comentário realizado dentro do Microfone Aberto, ele abre o espaço e tem o cuidado de
reexibir a declaração a ser respondida antes que a pessoa ofendida fale. “Tem que ser assim,
senão vira bagunça. A pessoa tem que ter argumento.
Me despeço do locutor, que já parece apressado e se dirige à porta. Almoço e
volto à Emater, onde realizo a transcrição de entrevista realizadas até o momento, até o fim do
dia.
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9 de agosto de 2018
Visita à família Alencar
Local: Fazenda Esperança
Chego à Emater às 8h para que possamos nos dirigir à propriedade de José e Rita
Alencar. No caminho, Miguel comenta comigo sobre o “jeitão” de José, que deve ter sido um
pouco desanimador para mim. Respondo dizendo que já esperava por esse comportamento,
pois desde que nos conhecemos, ele se mostrou um pouco desconfiado, embora concordasse
em participar da pesquisa.
Chegamos à propriedade e paramos no mesmo lugar do dia anterior, porque
próximo dali, José alimentava as vacas que já haviam sido ordenhadas naquele dia. Ele me
alerta sobre uma vaca brava e mantenho certa distância dos animais, enquanto técnico e
produtor conversam sobre a silagem. Miguel ajuda José a depositar a silagem no comedouro e
eles logo terminam o trabalho. Nos dirigimos até a casa da família, onde Miguel me deixa
para retornar à cidade.
Fui surpreendida com a presença da filha mais velha do casal, Laís, que deveria
estar na escola. Falante e muito simpática, a jovem de 16 anos me recebe com um rodo na
mão, pois estava terminando de limpar o chão. José me diz para ficar a vontade com as
mulheres da casa, pois terá que continuar com os trabalhos da roça. Rita e Laís se reúnem à
minha volta e perguntam no que podem me ajudar. Tendo em vista a formalidade com que me
receberam, fiz uma breve contextualização da pesquisa dei início à entrevista, para que, por
meio das perguntas, pudessem compreender melhor o que estou estudando.
O rádio estava ligado em volume baixo enquanto falamos sobre a rotina da
família, a história do casal e as atividades econômicas da propriedade. A entrevista dura cerca
de 30 minutos. No geral, as respostas são sempre muito breves, respondidas principalmente
por Rita, até que José retorna à casa nos últimos dez minutos. A aproximação com a família
flui melhor depois que desligo o gravador, José retorna para a roça, Rita vai lavar louça e fico
na mesa apenas com Laís.
Curiosa, ela me pergunta: “Mas porque você resolveu fazer essa pesquisa com a
gente aqui do meio rural? Quase não tem, né? É muito diferente”. Conto a ela da minha
afinidade com o setor agropecuário, da história da minha família e dessa ausência mesmo de
estudos que me motivaram a pesquisar a área.
Falamos também sobre os estudos da jovem, que está matriculada no Colégio da
Polícia Militar (CPM) recém implantado em Itapuranga. Júlia, sua irmã mais nova, estuda em
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outra escola, o que faz com que a rotina da família tenha sido um pouco alterada por conta da
ampliação da carga horária de aulas por dia no CPM.
Laís fala sobre os planos de faculdade e morar fora, como quem cutuca a mãe.
Rita não aprova que as filhas se mudem para Goiânia ou qualquer outro município para
estudar, mesmo diante da vontade de Laís de estudar engenharia na capital. “Não, agora que
elas cresceram, que tá bom delas me ajudarem aqui em casa, elas vão embora? Nem…”,
declara a mãe. Aos risos, a filha diz que tendo um diploma, vai poder ajudar os pais ainda
mais. “Vai nada. Sei como funciona”, diz Rita.
Evangélica, a família de José e Rita é a mais conservadora, apesar de mais jovem,
entre as famílias visitas. Os pais parecem desaprovar a vida fora da roça, onde já vivem bem e
felizes. Para Rita, que estudou até a oitava série, as meninas podem muito bem terminar o
ensino médio e ficar por ali mesmo, ajudando-a nas tarefas da casa e nos trabalhos de costura
que faz para uma confecção da cidade.
Falamos ainda sobre namoro, amizades, lazer e sobre as atividades da igreja de
que participam. A família frequenta uma unidade da Assembléia de Deus instalada na zona
rural. Foi na igreja que Rita e José se casaram, quando a esposa tinha 16 anos e o marido, 18.
As meninas cantam e os pais participam de grupos de oração em diferentes dias e horários na
semana.
Logo que termina com a louça, Rita se senta conosco à mesa para cortar pontas de
linhas que ficaram das blusas que costurou no dia anterior. Ela explica que começou a
costurar para ajudar a complementar a renda e que o dinheiro que ganha não é destinado às
despesas da casa. “Conta ele que paga. Eu faço mais é comprar uma coisa ou outra pra casa,
roupa pra mim, pras meninas e pra ele também”, conta.
Rita começou a costurar quando soube que algumas mulheres estavam
conseguindo algum dinheiro com o trabalho realizado nos intervalos da atividade rural. Ela
comprou as próprias máquinas e passou a pegar roupas de uma só facção. Prefere assim, para
que não fique muito bagunçado com muitas demandas de diferentes empresas.
Por volta das 11h30, José está de volta à casa com caixas de tomate para serem
empacotadas para a venda. O homem pede à esposa que comece a fazer o almoço, porque
logo o Miguel chegaria para me buscar e eu não deveria ir embora sem comer. Mesmo
dizendo para que não se incomodassem, ela termina com a última blusa e se apressa na
cozinha. Nesse momento, já me tratam com mais familiaridade, sendo mais receptivos e
abertos à conversa.
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Percebendo o início do programa, a filha do casal aumenta um pouco o volume do
rádio para ouvir Microfone Aberto. Apesar disso, a família não parece prestar atenção no
programa, pois continuam a conversar e desenvolver suas atividades. Rita comenta que ouviu
a minha participação no programa no dia anterior. Disse que quando ouviu a minha voz,
reconheceu na hora. Além disso, nenhum comentário sobre o programa foi realizado, apesar
de o rádio continuar ligado até que Rita terminasse de cozinhar a refeição.
José pede à filha panos limpos e secos para que possa remover a poeira dos
tomates e pimentões antes de colocá-los na bandeja de isopor e cobrir com papel filme. Laís
ajuda o pai e diz que está muito feia para aparecer em foto quando digo que irei fazer alguns
registros. Explico que o pai pediu que os nomes e rostos da família não fossem identificados
na pesquisa, e que por isso eu não mostraria seu rosto, e ela sorri mais tranquila.
O pai da família conta que é a primeira vez que irá levar daquele tomate tipo
coração de boi para a feira. Ele pediria R$ 5 pela bandeja com cinco a seis frutos grandes, mas
que se o povo achasse caro, teria que baixar. Ele comentar que a lavoura desses tomates foi
plantada fora da estufa e que tentou produzir sem a aplicação de defensivos. “Mas acaba que
não tem jeito. O tomate é difícil demais sem defensivo”, comenta o produtor que diz ter usado
uma quantidade pequena de inseticida para combater a incidência de pragas.
“Vou montar umas bandeja pra você ver como é que fica bonito”, diz José
deixando a limpeza dos tomates para dispor sobre os materiais necessário para o
empacotamento. O produtor conta que tem gente que pergunta se ele passa óleo nos produtos,
porque ficam brilhantes e vistosos cobertos com papel filme. Ele sorri enquanto conta a
história, dizendo que primeiro a pessoa come com os olhos e por isso gosta de se dedicar a
uma boa apresentação.
José comenta ainda que este é um trabalho que Rita costuma executar, mas que
como ela tem passado muito tempo costurando, às vezes “sobra” pra ele ajudar. O marido
também reclama que a esposa fica em falta em outras atividades da casa, como cozinhar o
jantar e preparar a merenda para a família. “Aqui em casa cada um faz seu lanche”, responde
a esposa da cozinha. Todas as afirmações são feitas em tom de brincadeira, mas percebe-se
que a família acredita que os papeis de cada membro estão um tanto desajustados pelo fato de
Rita costurar para fora. José conta que teve que cozinhar o jantar na noite anterior e que sua
comida é ruim e é desmentido pela filha: “Não é nada”. A esposa diz que o marido insiste em
dizer que sua comida é ruim para que ninguém peça para ele fazer.
Enquanto conversamos, termino de fazer as fotos e a refeição fica pronta. Rita diz
que queria ter feito carne do dia, mas como teve que fazer com mais pressa, não deu tempo de
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descongelar. “Você come carne de lata?”, me pergunta. Digo que sim e todos comemos
conversando numa situação mais amistosa. Elogio a doçura e frescor dos tomates colhidos
pouco antes de servirem a refeição. A família se mostra orgulhosa.
Em dado momento da refeição, próximo ao meio-dia, Laís sai de moto para buscar
a irmã, que estava chegando do colégio e era deixada pelo ônibus escolar numa estrada
próxima da entrada da propriedade da família. Em menos de cinco minutos, as meninas
retornam, com a mais nova na direção. “Laís tem medo e não gosta de dirigir. Já a Julia não”,
comenta Rita.
Ao fim da refeição, ajudo com a louça e logo Miguel chega para me buscar. Rita
me pergunta porque não fico até mais tarde, mas digo que vou acompanhar a montagem da
feira, como já havia combinado. Agradeço, me despeço e vou embora.
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9 de agosto de 2018
Visita à Feira do Produtor Rural
Local: Praça Central - Itapuranga (GO)
A Feira do Produtor Rural é realizada na praça central de Itapuranga, ao lado do
prédio da prefeitura, todas as quintas-feiras, a partir das 17h. Com a informação de que a
montagem das bancas começa por volta das 16h, me dirijo até a praça às 15h para
acompanhar a chegada dos produtores. Para minha surpresa, muitas pessoas já ocupavam os
bancos da praça para também acompanhar a montagem da feira. Diferente de mim, elas não
estavam ali para observar como se constituía aquela organização sob uma perspectiva social.
Elas estavam ali como participantes de um evento local, como pude notar, começa muito
antes da montagem das bancas.
As mulheres idosas estavam de banho tomado, cabelos penteados, perfume e com
seus carrinhos de metal a tira-colo para levar as compras para casa. Muitas estavam
acompanhadas de amigas, que iam para a feira na mesma condição. Os homens idosos
reúnem-se em rodas para conversar sobre os mais variados assuntos, inclusive sobre
novidades envolvendo membros da própria família.
As famílias mais jovens também aparecem. Casais começam a chegar com
crianças pequenas, animadas para se divertirem nos brinquedos montados na praça em dia de
feira. Cama elástica e escorregador inflável chegam a ter fila de pequenos à espera da
brincadeira.
O comércio local também se mobiliza com a realização da feira. Visitei uma loja e
perguntei sobre o movimento em dias de feira. Fui informada que sempre vendem melhor na
ocasião. Vendedores ambulantes de picolé e acessórios, como cintos e porta-canivetes e couro
também se aproximam do espaço para aproveitar o público e realizar vendas.
Aos poucos, alguns feirantes chegam e deixam os produtos na calçada da praça
até que as duas ruas da feira sejam fechadas para o trânsito para a montagem das barracas.
Enquanto isso, conversam com quem já está por ali, seja morador da cidade ou outro feirante.
Às 16h o trânsito é impedido e os produtores têm até 16h45 para entrar com seus
veículos e descarregar seus produtos. Cada um é responsável pela montagem da sua banca,
uma vez que a Caprafi não oferece o serviço e nem mesmo a estrutura da barraca. Isso faz
com que a cada feirante tenha uma barraca diferente, sendo umas cobertas e outras não, cada
uma de um tamanho específico, embora não muito diverso.
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Logo que vejo Moisés chegar, me dirijo até sua banca para cumprimentá-lo. Ele
está acompanhado do neto Matheus, pois Divina e os outros dois jovens foram estacionar o
carro. Ele me questiona porque sumi e pergunta que dia vou voltar à sua casa. Me
comprometo a estar lá pela manhã e pergunto como estão as coisas. O produtor, que parece
desanimado e cabisbaixo, me diz que vai parar de plantar por dois meses, pois tem muita
gente que plantou alface e isso faz com que o produto esteja sendo vendido muito barato.
Sem querer incomodar o trabalho, digo que vou caminhar pela feira e volto em
breve. Aproveito para ir até o ponto de Simão, que levou quatro caixas de mamão, polpas de
tamarindo e uva, além de algumas peças de queijo fresco. Assim que me vê, a família já
comenta que me ouviu falar na rádio no dia anterior. Estão animados para a venda e esperam
vender tudo. Vou até o ponto de Marcelo, mas ele ainda não tinha chegado.
Faço algumas fotos e volto até o ponto de Moisés ao perceber que Divina e os
netos haviam chegado. Feliz em me ver, ela também pergunta porque demorei tanto para
voltar. Me explico e combino também com ela de ir na manhã seguinte.
Ela me fala um pouco da saúde, especialmente do joelho, que tem doído. Conta
também que terão de arrancar a horta porque a terra onde estão plantando nesse momento
pertence a um amigo da família, que diz querer passar uma estradinha exatamente no local.
Divina relata ainda que tiverem problemas com a represa e perderam boa parte da água que
usaram na produção de alimentos. “Amanhã eu te mostro como ficou lá”, diz planejando a
minha visita.
Às 16h49 o sinal que autoriza o início da comercialização de produtos na feira
toca. Antes disso, o feirante não pode comercializar nada para garantir que as pessoas que
chegam no horário marcado para a feira encontrem produtos ainda disponíveis. Alguns
reclamam que o sinal tem tocado mais cedo, pois o correto seria às 17h, especialmente os que
chegam em cima da hora. Aqueles feirantes que chegam mais cedo aceitam reservas de
produtos, já que muita gente chega antes das 17h para garantir os melhores e mais frescos
alimentos.
Durante cerca de 40 minutos, a feira é bastante cheia e movimentada. As pessoas
sentadas na praça se levantam ao tocar do sino, em busca do que vieram comprar. Alguns
pechincham, mas evitam pesquisar o preço em outra banca, pois correm o risco de não
encontrar o produto na segunda banca e de ele se esgotar antes que possa voltar.
Nesse período, é difícil conversar ou abordar qualquer feirante, pois o ritmo de
venda é intenso. Mesmo de posse de dinheiro trocado, muitos precisam contar com a ajuda de
outras pessoas, incluindo filhos e netos, para atender e sair da banca para providenciar o troco.
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Observo isso próximo à banca de Moisés, que me contou esperar voltar com muita coisa para
casa, por causa da queda nas vendas. Mesmo ele não fica sossegado durante esse período e
precisa da ajuda de Matheus e Divina.
Passado o movimento maior, me dirijo até a banca de José, mas não o encontro.
Havia apenas duas bandejas de pimentão e fui informada pela cunhada do produtor que ele já
havia vendido tudo e não voltaria mais.
Volto à banca de Simão e vejo que sobram apenas três pacotes de mamão. Queijos
e polpas de fruta também já havia sido esgotados. Conversei um pouco com a família que,
mesmo tendo pouco o que vender, conta que precisa ficar até às 18h30 para ir pra casa. Isso
porque o carro da família fica dentro da praça, com o porta-malas aberto virado para a banca.
Apesar de ser prático e servir de assento para a família depois que o movimento diminui, as
regras não permitem que veículos transitem pela feira até o horário oficial de término da
comercialização. Também falamos um pouco sobre Tiago, que já estava a caminho de casa,
da minha participação na rádio e do movimento do dia.
Volto à banca de Moisés e percebo que havia sobrado pouca coisa também.
Comento com ele sobre como isso é bom e ele parece um pouco mais animado. Digo que vou
levar um pacote de tempero caseiro que ele fabrica, pois em minha última visita fiquei com
vontade de levar o produto, mas esqueci. Escolho, pergunto o preço e sou surpreendida com a
informação de que o pacote de cerca de 250 gramas custa apenas R$ 1. Diante do meu
espanto, ele diz que tem que ser assim, e mesmo assim não vende muito, apontado para os
saquinhos ainda dispostos sobre a mesa. Vou pagar ao neto e pergunto se o preço é mesmo
verdadeiro ou se Moisés está me fazendo um desconto. Matheus diz que esse é mesmo o
preço e, então, entrego a ele uma nota de R$ 2, dizendo que não precisa do troco. Ele ameaça
chamar o avô e eu peço pra ele contar mais tarde, senão me devolverá o troco.
Volto a caminhar pela feira, observando que a maioria das bancas estavam vazias
e que muitos feirantes começam a conversar entre si. Logo Matheus me encontra para falar
que contou ao avô que eu tinha dado R$ 2. Eu disse que ele estava certo em não esconder
nada do avô e o garoto voltou correndo para a banca aliviado.
Simão e Vânia também já haviam ido embora. Logo voltei à banca onde Moisés e
Divina já recolhiam seus materiais para ir para casa. Divina se oferece para me buscar no
hotel no dia seguinte, quando virá à cidade deixar alface para que um colega possa vender
para a família. Eu aceito e me despeço de todos.
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10 de agosto de 2018
Visita à família Silva
Local: Chácara São Sebastião do Xixá
Às 8h da manhã, conforme combinado, estou à porta do Hotel Terraço à espera de
Divina. Me hospedei num estabelecimento que fica em uma quadra do Centro, localizada
exatamente entre a rodoviária e a praça onde se realiza a Feira do Agricultor Familiar. A
localização me permitiu compreender um pouco a dinâmica de movimento da cidade, que é
bem mais intensa pela manhã do que pela tarde, apesar de que o comércio local não tem hora
certa para abrir (mas entre 7h e 9h todas as portas são abertas).
Divina logo aparece se desculpando por não ter me enviado uma mensagem no
WhatsApp quando estava a caminho, conforme combinamos. “Eu esqueci o celular em casa”,
justifica. Digo que não há problema, pois já a esperava na porta. Colocamos minha bagagem
no carro de Divina, um Fiat Strada com cabine estendida, e seguimos à propriedade. Depois
da visita, eu seguiria direto para a rodoviária e voltaria para casa.
No caminho, pergunto a Divina sobre Moisés. Digo que ele parecia desanimado
na noite anterior e questiono se está com algum problema de saúde. Aos 65 anos, não deve ser
nada fácil trabalhar na roça incessantemente como ele faz. “Ele tá muito cansado”, me
responde Divina. Ela me confirma a informação de que o esposo irá parar de plantar as
hortaliças por dois meses, para ver se descansa um pouco e se as vendas melhoram. A família
irá viver do que já está plantado e for possível colher até lá.
Chegando à propriedade, localizada nos limites da cidade, é possível avistar
Moisés irrigando a horta. O produtor se apresenta como na primeira visita, realizada em
março deste ano: descalço, usando camiseta, short e boné, caminhando de um lado para o
outro em meio às folhagens.
Quando chegamos na casa, Divina diz que o marido havia dito que não sairia de
casa até que ela voltasse e se preocupa com a segurança da casa. A família foi assaltada
recentemente, quando os adultos estavam na feira e só os netos estavam em casa. Os jovens
precisaram se esconder embaixo da cama, de onde ligaram para a polícia. O assaltante, que
felizmente não notou a presença dos garotos, invadiu a casa e não levou muita coisa. Ele
procurou dinheiro no quarto do casal, o que leva a família a acreditar que era uma pessoa
conhecida, que sabia que a família costumava guardar um pouco de dinheiro em casa.
Felizmente, não havia muito dinheiro em casa e o assaltante foi embora sem notar a presença
das crianças. O episódio fez com que os netos não ficassem mais sozinhos em casa.
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Antes de me buscar, Divina havia passado na padaria e comprado pão fresco e
rosca doce para tomarmos café da manhã juntas. Enquanto comemos, ele me conta histórias
que envolvem a família, que aconteceram desde a minha última visita. Ela volta a perguntar
porque não fico na cidade durante o fim de semana. “A gente podia ir no pesque e pague!”,
diz animada. Comento que preciso voltar por conta de alguns compromissos, mas
combinamos de fazer essa programação na minha próxima visita.
Ela me pergunta há exatamente quanto tempo estive lá e diz que conversou com a
neta Emily sobre isso, mostrando que a família planejava e aguardava a minha visita. Em
outros momentos, como quando foi preparar o almoço, também comentou que conversaram
sobre o que fariam para eu comer.
Logo que terminamos o café, fomos caminhar pela chácara. Ela me conduz direto
para a represa, para mostrar como ficou o reservatório depois que a maior parte da água
escorreu. Ele me conta do projeto da família de construir um outro poço e se dedicar à criação
de peixes. O projeto foi reprovado pela prefeitura, mas mesmo assim Moisés contratou
maquinistas que escavaram um poço e realizaram algumas mudanças no espaço para que a
represa volte a funcionar. “Eles vem e ficam só uma ou duas horas para não chamar a
atenção”, diz Divina.
A produtora diz que não entende porque há tantas restrições para que se possa
formar uma represa na zona rural. “Eu não entendo muito, mas acho que se a gente junta a
água aqui não atrapalha ninguém. A gente quer a água é pra nós mesmos”, comenta a
produtora. Eu digo que as restrições buscam garantir o acesso à água para todas a sociedade,
porque se cada um tiver a sua própria represa, os afluentes alcançam cada vez menos
territórios. Ela parece entender, mas não concordar.
Caminhamos até os limites da chácara, onde Divina conta que pretende construir
uma nova casa. Ela diz que o esposo cedeu uma área para que cada um dos quatro filhos
pudessem também construir moradias dentro da propriedade. Ela diz que uma das filhas até já
decidiu onde irá construir: bem próximo à represa, onde acredita que será bastante fresco.
Ela me mostra ainda o poço escavado pelas máquinas, ao lado da represa. Divina
não está satisfeita com o trabalho que foi feito, pois o trator, que não era de esteira, apenas
puxou a terra com a escavadeira. “Olha como ficou feio o fundo e as paredes. Vamos chamar
o rapaz que tem a escavadeira porque aí o buraco fica arrumado e lisinho”, informa.
Em seguida, ela me leva para conhecer a estrutura recém-reformada da represa
que impede que a água escorra. É uma espécie de tanque de concreto, que vai do fundo da
represa até uma altura de cerca de cinco metros. Olhamos a estrutura de cima e ela me mostra

283
onde estava a tábua que escapou e fez com que o reservatório se esvaziasse no incidente
ocorrido há alguns dias.
Moisés só notou o esvaziamento da represa quando acionou a bomba que leva a
água do reservatório para uma caixa d’água que fica ao lado da horta e não saiu nada. Na
ocasião, correu até a represa e depois passou em casa para avisar a esposa do acontecido e
buscar alguns materiais para conter o esvaziamento. A bomba foi colocada numa outra área da
represa que, mesmo com o nível baixo, continua fornecendo água para a irrigação das
hortaliças.
Nos dirigimos até a horta, onde Moisés continua a realizar o mesmo trabalho que
avistamos ao chegar à propriedade. Com um regador em cada mão, ele vai até à caixa d’água
sem tampa posta no chão, enche os recipientes e caminha entre os canteiros despejando água.
Repete esse procedimento inúmeras vezes, até que tudo esteja molhando. “Tá meio tarde, mas
peão bão de serviço pode chegar qualquer hora”, diz Moisés em tom de brincadeira ao me ver
chegar por volta das 9h15. Todos sorrimos e conversamos descontraidamente sobre o trabalho
que ele está fazendo.
Divina verifica a horta e arranca algumas ervas daninhas que crescem próximas ao
canteiro. Ele também colhe algumas abobrinhas para o almoço. A produtora também me
mostra onde o dono da terra pretende construir a estrada, que irá dividir a horta ao meio. “Mas
ele é um homem muito bom, amigo nosso de muitos anos. Acho que na hora que ele ver o
jeito que tá não vai ter coragem de mandar arrancar não”, avalia. Ela espera que o amigo
espere terminar a colheita do que já está plantado para depois fazer a estrada.
Conversamos mais um pouco enquanto faço algumas fotos e Divina caminha pela
horta. A produtora também me mostra o estrago feito por andorinhas do bando na alface. Ela
conta que o marido chegou a colocar um espantalho, mas que as aves comeram tudo de um
dia para o outro. “Parece que falta comida para elas e elas vem pra cá”, acredita. A produtora
lamenta e mostra num canteiro um pouco mais afastado como estaria os pés de alface se não
fosse as andorinhas, apontando para uma planta que não sofreu o ataque.
Logo retornamos à casa, onde Divina já começa a realizar alguns preparativos
para o almoço. Conversamos sobre assuntos da família e a produtora me conta como perdeu
seu primeiro filho. “Naquele tempo ninguém levava no médico pra saber dessas coisas. A
gente falava que era mal de umbigo mesmo”, conta. O menino nasceu com os lábios
arroxeados e viveu apenas três dias sem conseguir se alimentar. Divina conta que outra pessoa
da família perdeu um bebê na mesma época, nas mesmas condições, só que a criança viveu
menos de um dia. Ela conta que isso era comum naquele tempo.
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O episódio fez com que Divina tivesse medo de parir o segundo filho, coisa que
não sentiu na primeira gestação. A produtora teve medo de complicações no parto e de a
criança não nascer saudável e, por isso, decidiram que fariam o parto na cidade. Mas tudo
correu melhor do que o esperado. “Enquanto o Moisés foi buscar a carroça pra me levar pra
cidade, a menina nasceu”, conta sobre como deu a luz à primeira filha sozinha e rapidamente.
O marido então correu para buscar a parteira para realizar os cuidados em casa mesmo.
Apesar da condição saudável do bebê, Divina temia que a história se repetisse. Ela conta que
estava sempre de olho na crianças, checando a respiração, e mesmo com ela crescida ainda
mantinha o hábito.
Em meio à conversa, começa o programa Microfone Aberto, da Rádio Primavera
e o rádio é ligado para que se possa acompanhar o noticiário. Moisés não usa relógio, mas
conforme observado na primeira visita, sabe a hora certa de início do programa. Ele come
alguma coisa e se senta na cadeira de fio posta na área, junto à cozinha, para descansar e
aguardar a entrevista com o prefeito Daves Soares (PSD), anunciada para a edição do dia do
programa.
Os locutores seguem a lógica conhecida de leitura de notas, intervalo comercial,
boletim de ocorrência da PM e de breve reflexão sobre alguns outros acontecimentos do
último dia. Em destaque, o único assunto que gerou comentários na família foi debate dos
candidatos à presidência promovido na noite anterior pela Band, emissora de TV. Divina
lamenta ter esquecido de assistir e Moisés diz que até se lembrou, mas estava com muito sono
e preferiu ir se deitar.
O casal continua a conversar enquanto os radialistas abordam outros assuntos e é
reproduzido o segundo intervalo comercial. Eles só voltam a se concentrar com o retorno o
programa e o início da entrevista com o prefeito. Cunha Neto começa a conversa falando
sobre a implantação do Colégio da Polícia Militar, que foi assunto do programa do dia
anterior. O prefeito fala quase que sem interrupções, assim como observado no programa
exibido na primeira visita realizada à família em março. Comenta sobre os benefícios e
projetos da escola e é questionado por Divina quando diz que irá implantar uma horta no
colégio:
-

Vai fazer horta onde lá? Não tem espaço - diz a mulher.

-

Ele falou que vai comprar um lote - diz Moisés repetindo uma informação que
o prefeito havia dito a pouco.

-

Mas não tem.

-

Tem aquele do lado.
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-

Ah, tá. É pequenininho, mas dá - se convence Divina.

Moisés insere outro assunto do interesse da família na conversa logo em seguida:
-

Tô preocupado é porque ele não tá falando mais do galpão para a feira do
produtor - diz o chefe da família.

-

Isso aí você pode esquecer - retruca Divina.

-

Ele prometeu isso? - pergunto eu ao casal.

-

Prometeu. Prometeu na campanha, fez reunião com a gente, mas agora parou
de falar - relata Moisés.

A família conta que o prefeito chegou a agendar uma segunda reunião para tratar
do assunto com os produtores que participam da Feira da Agricultura Familiar, mas não
compareceu e sequer enviou um representante para o compromisso. Divina, que
assumidamente não apoia o prefeito, fala com tom de quem já sabia que ele iria agir assim.
Moisés mostra indignação, inconformado com o fato do não cumprimento da promessa.
Enquanto comentam este assunto, o prefeito muda o rumo de sua conversa, sem
que o próprio radialista faça outra pergunta e passa a falar do rompimento de sua aliança
política com o vice-prefeito Wagner Neto. Inserindo a discussão a partir dos projetos
implantados na cidade, como CPM, Daves conta que o vice-prefeito rompeu com o
compromisso de apoiar o deputado Talles Barreto (PSDB) nas eleições para deputado
estadual, firmado em 2016, durante as eleições municipais. Pergunto porque ele diz isso e
Divina me explica que Neto será candidato a deputado estadual, por isso o prefeito está na
rádio para falar mal do ex-aliado.
Moisés e Divina dizem conhecer a família de Neto e acreditam que ele é uma boa
pessoa. Eles afirmam que Neto sempre declarou que seria candidato à Assembleia e que o
prefeito está distorcendo os fatos para tentar prejudicá-lo.
Daves fala sem ser interrompido por qualquer radialista. Em dado momento, o
prefeito chega a dizer que votar em um deputado só porque ele é da cidade é o mesmo que
jogar o voto fora. “O cara não vai se eleger, porque só os votos de Itapuranga não elegem
ninguém, e vai comprometer os projetos que planejamos para a cidade”, afirma.
Diante dessa declaração, Moisés se mostra indignado: “Ah, mas isso aí é
covardia! Como é que quando ele fez campanha ele falava pra votar neles porque eles eram
daqui e os outros não?”. O prefeito continua a criticar o ex-aliado, revelando contatos que ele
já haveria feito com o objetivo de formar alianças políticas para a eleição. O prefeito faz
questão de destacar, em tom de ameaça, que se Talles não contar com o apoio dos eleitores e
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Itapuranga e não for reeleito, o município pode não receber recursos para realizar obras
importantes previstas para seu mandato.
Divina afirma que tudo que o prefeito está dizendo é mentira e que ele é um
homem muito ruim, que sequer se importa com a família. Ela conta que a mãe de Daves mora
próximo à chácara, numa das últimas ruas da cidade. A produtora diz que em todos esses anos
que vive na região, nunca viu o prefeito visitar a mãe, que é idosa, tem os cabelos bem
brancos e vive sentada na porta de casa com semblante triste.
Depois de falar por cerca de 20 minutos sem interrupções, o prefeito é interpelado
por Cunha Neto, que diz que se não há afinidade política Daves está correto em romper com o
vice Wagner Neto. O prefeito assente e antes que o radialista possa encerrar o bloco de
entrevista, fala ainda sobre o rompimento com outras pessoas ligadas a Neto que compunham
o quadro da prefeitura, mencionando Diva, a atual secretária de Cultura. Divina conta que
Diva é mãe de Neto e que o prefeito tem prejudicado ela por conta da relação com o filho.
Daves não desligar a secretária, mas disse na rádio que soube que ela tem um documento de
pedido de exoneração pronto para enviar ao prefeito e que acredita que ela esteja certa em
fazer isso mesmo. A declaração soa como um recado enviado a Diva.
Divina comenta de como esse rompimento é prejudicial ao município, pois Diva
era responsável por uma das festas mais tradicionais da cidade, o Domingo Cultural. Em
2018, por conta dos desentendimentos políticos, o evento anual foi realizado bem depois da
data de costume e não foi tão interessante como de costume, segundo a produtora. Divina
conta que as barracas de venda de produtos compareceram e número bem menor e que não
houve jogos e atrações culturais, como de costume. “Eles falaram que não tinha dinheiro para
fazer a festa, mas então onde foi parar o dinheiro que todo ano tem? Se eles iam mudar a
festa, tinha que pelo menos falar pro povo porque tavam fazendo isso”, julgou Divina.
Na volta do bloco comercial, Daves abre o microfone para que o prefeito possa se
despedir dos ouvintes e o parabeniza pela conduta política adotada em relação ao viceprefeito. O chefe do executivo volta a repetir que Neto prejudica a cidade ao lançar
candidatura e comprometer o acordo com a elaboração de emendas para a realização de
asfalto no Setor Imperial e ponte sobre o Rio Canastra.
A produtora identifica em Cunha Neto o comportamento favorável ao prefeito e
diz que ele recebe R$ 20 mil por mês para falar bem da prefeitura. Divina conta que tem
amizade com um jornalista chamado Edmar Gouveia que foi demitido da Rádio Primavera
por questionar algumas ações da prefeitura. Ela conta que o próprio jornalista contou a ela
essa história ao encontrá-la na rodoviária, quando ela ainda ia até lá para vender hortaliças.
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Enquanto Divina critica a conduta do prefeito, Moisés volta a lembrar da
promessa do galpão para a feira do produtor, mostrando indignação e desconsolo com o fato
de o prefeito não tocar no assunto. Pergunto porque ele acha que a feira ficaria melhor num
galpão e o produtor comenta que a rua é boa por causa do movimento, mas que os feirantes
sofrem com a falta de estrutura para as barracas, especialmente em período de chuva.
Durante a maior parte do programa, Moisés lê o Jornal Impacto Xixá, publicação
mensal produzida em Itapuranga. Ele termina e recomeça a folhear o jornal muitas vezes
enquanto estamos à mesa. Moisés enxerga muito pouco desde muito jovem e, sabendo disso,
pergunto se ele consegue ler bem o produto. Ele conta que só lê mesmo os títulos, porque as
letras são maiores. No entanto, posso perceber que ele lê também os anúncios, pois prendesse
por algum tempo nos quadros com informações de produtos e serviços da cidade. Assim
como no caso dos títulos, a leitura é feito de maneira devagar. O produtor não comenta o que
lê, mas seu esforço em compreender o que está no perceptível.
Divina para o almoço para trocar a sintonia do rádio para a Rádio Mais FM. Ela
conta que o prefeito tem o costume de sair de uma rádio e se dirigir à outra para falar de um
mesmo assunto. Como o programa Mais Informação tem início às 11h e termina às 12h, e o
Microfone Aberto termina às 11h30, normalmente o prefeito fala por mais 20 minutos na
emissora concorrente. Mas Divina destaca que a rádio Mais FM pertence ao pai do Neto e
duvida que ele tenha coragem de aparecer na outra rádio para falar mal do ex-aliado. De fato,
o programa não conta com a participação do prefeito e os jornalistas repercutem apenas
notícias de nível estadual e nacional, que despertam pouco interesse da família.
Com o fim do programa, às 12h, Divina encerra a preparação do almoço. Ela sai
para buscar os netos na escola, já que o transporte escolar parou de passar pela região em que
moram depois da última visita que realizei. Aproveito o tempo com Moisés para perguntar ao
produtor sobre o desânimo que notei nele. Moisés parece desconcertado e diz que é só a época
que tá ruim mesmo. Depois de alguns segundos de reflexão, com o olhar perdido, ele diz que
o comércio é que o desanima. Ele conta que trabalhar muito não é problema pra ele. Sempre
trabalhou e quer trabalhar até o fim da vida. Conta inclusive que a filha que vive nos Estados
Unidos outros dia perguntou de quanto dinheiro ele precisava para parar de trabalhar. Ela iria
mandar o dinheiro para que o pai não precisasse mais trabalhar, mas ele diz ter respondido
que não tem dinheiro no mundo que pague ele para ficar quieto. Mas que fica abatido quando
trabalha e não vê nas vendas o retorno de seus esforços. Ele conta que na época da seca todo
mundo planta alface. Eu digo que pensava ser mais fácil no período da chuva, por conta da
irrigação natural do solo. Ele me explica que acontece o contrário: a chuva (especialmente o
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granizo), destrói as folhagens e as pragas são mais frequentes fora do período seco, por isso
ninguém planta no período das águas. Já na seca, basta plantar e irrigar para a lavoura se
desenvolver, o que causa excedente de produto no mercado.
Moisés vende o palito com três a quatro pés de alface, a depender da variedade,
por R$ 5. Ele conta que na semana anterior voltou pra casa com 20 palitos que não foram
vendidos. Pergunto se ele vende as hortaliças no outro dia e ele diz que não, pois ficam
murchas. “Vai tudo pras galinhas. Nem as galinhas de casa guenta mais comer alface”, conta
em tom de brincadeira.
O produtor me fala ainda da vontade de estar sempre melhorando e ganhando um
pouco mais, assim como me falou na primeira visita que fiz à família. Apesar das
dificuldades, ele diz que não desanima do novo projeto de formar a represa e criar peixes.
Critica o técnico que cobrou R$ 5 mil para fazer o projeto que não foi aprovado pela
prefeitura, dizendo que o profissional poderia pelo menos ter informado da dificuldade de
aprovação. Moisés disse que o engenheiro entregou o projeto, mas parou de atender suas
ligações antes de dar explicações sobre o porquê de ter elaborado um projeto que ia contra as
normas da prefeitura. O produtor conta que esse tipo de dificuldade é uma das maiores
enfrentadas por quem vive na roça e não entende bem das coisas.
No meio da conversa, Divina retorna com os netos e o dinheiro da venda da alface
que havia deixado na rodoviária. Ela entrega ao marido uma caixa preta de ferramentas onde
traz as notas e moedas. Moisés pergunta quanto sobrou de alface e se mostra feliz ao escutar
que não sobrou nada do que foi levado para a venda. Pergunto sobre a pessoa responsável pela
venda e ele me diz ser um conhecido da família, que todos os dias vende o produto e repassa o
dinheiro a eles.
Divina também traz da rua uma marmita cheia de carne de churrasco que comprou
num restaurante da cidade. Ela diz que em casa só tinha almôndega de porco e que queriam
ter feito um churrasco para me receber, mas como não deu tempo, comprou a carne pronta.
Todos nos servimos e nos sentamos à mesa para a refeição. Divina serve suco de
caixinha para o netos, que não gostam do suco de cupuaçu feito por ela mesma com a polpa
da fruta. Como observado na primeira visita, Emily e Júnior, os dois netos mais velhos, levam
o celular para a mesa. Matheus, o mais novo e falante dos jovens, chega a dar um bronca no
irmão: “Não pode usar o celular na mesa!”. Mas só recebe de volta um olhar esnobe do irmão
que não muda o comportamento.
Os jovens comentam da escola a pergunto a Emily, que está matriculada no
Colégio da Polícia Militar, o que ela tem achado das mudanças. A moça, que está no terceiro
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ano, diz estar animada, inclusive para usar o uniforme. Ela é estudiosa e disciplinada, segundo
a avó. Por esse motivo, acredita que as aulas serão melhores com um regime disciplinar mais
rigoroso.
Assim que terminam a refeição, os jovens saem da mesa e se dirigem para seus
respectivos quartos. Numa passagem pela parte interna da casa, notei que acessavam
notebooks e os aparelhos celulares. Todos em silêncio, concentrados nos seus dispositivos.
Ao voltar para a área, onde o almoço foi servido, recolho a louça e lavo. Divina
dispensa a minha ajuda, mas realizo a tarefa mesmo assim. Enquanto isso, a produtora pede
ao marido que busque uma melancia para a sobremesa. Ele se demora um pouco e ela me
ensina como fazer o sabão caseiro à base de fubá que uso para lavar a louça e espuma
bastante.
Próximo ao tanque, reparo numa pilha de exemplares do Jornal Daqui, veículo de
publicação diária produzido pela Organização Jaime Câmara, em Goiânia. Como não havia
notado a presença desse jornal na outra visita, pergunto se a produtora tem o hábito de
comprá-lo. “Sim, eu gosto das vasilhas”, responde Divina. Pergunto se ela lê o jornal e ela me
conta, nesta ordem, que lê o horóscopo, as notícias da capa e uma ou outra notícia completa
que interessa mais. “No jornal às vezes tem mais informação do que passa na TV e a gente
pode ler com calma”, diz Divina ao comparar o periódico com o noticiário televisionado.
Pergunto a Moisés se ele também lê o Jornal Daqui e ele diz que não, também pelo problema
de vista.
Termino com a louça e logo me sento para comer uma enorme fatia da melancia
que Divina cortou para mim. Ela e Moisés comem comigo e só quando já estamos quase
terminando, Matheus aparece para comer um pedaço da fruta também. Os outros dois não
gostam de melancia.
Às 14h, Moisés irá participar de uma reunião para discutir um novo regimento
para a feira entre os representantes de todas as associações que formam a Caprafi. Ele
conversa conosco mais um pouco, mas logo vai para dentro da casa se arrumar para a reunião.
Eu e Divina conversamos especialmente sobre o gosto dela por plantas. A área em que
passamos a maior parte do tempo é cercada por vasos das mais variadas espécies de flores e
folhagens. Ela reclama das galinhas, que comem as plantas, e diz que sempre pensa em parar
de cuidar de plantas por esse motivo. Mas como gosta muito, acaba sempre insistindo.
Logo Moisés está pronto e nos organizamos para ir até a cidade, onde ele irá para
a reunião e eu, para a rodoviária. O produtor desce do carro antes de mim e me convida para
voltar outras vezes, advertindo para que não demore a dar notícias. Divina se despede de mim
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com afetuosidade, me lembrando mais uma vez de voltar para passar o fim de semana para
irmos ao pesque e pague.
O ônibus chega cerca de 15 minutos depois e regresso a Goiânia.
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ANEXO A – PRINCIPAIS PORTAIS CONSULTADOS PARA LEVANTAMENTO
DOS ESTUDOS DE COMUNICAÇÃO
Andi
http://www.andi.org.br
Compós
http://www.compos.org.br/anais.php
Ibict
http://bdtd.ibict.br/vufind/
Intercom
http://portcom.intercom.org.br
Revista ESPM
http://revistacmc.espm.br/index.php/revistacmc
Revista Famecos
http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/revistafamecos/index
Revista Intercom
http://portcom.intercom.org.br/revistas/index.php/revistaintercom
Revista Matrizes
https://www.revistas.usp.br/matrizes
SBPjor
http://sbpjor.org.br/sbpjor/biblioteca-2/

