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RESUMO 

A presente pesquisa visa refletir sobre a problemática da Internet como meio que 

pode possibilitar a interação comunicacional, partindo da possibilidade de uma 

participação ativa entre emissor e receptor. Estudo sobre os usos dados as informações 

contidas no veículo de comunicação do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra 

(MST) do Estado do Rio de Janeiro, Boletim MST Rio. Este trabalho visa expor como 

as novas formas comunicativas podem contribuir com a luta de movimentos sociais 

como o MST. Compreender como o informativo é produzido, e como este pode 

contribuir com a luta de classes no Rio de Janeiro. A investigação visa identificar quais 

os usos dados às informações contidas no Boletim MST Rio. Entender se na circulação 

do Boletim e possível atingir os receptores para além das lideranças ligados às diversas 

organizações sociais do Rio de Janeiro. Tem como meta ainda identificar se o 

informativo possibilita a interação mútua entre os agentes. Compreender os diversos 

sujeitos que participam da produção e da recepção do Boletim MST-RJ.  

PALAVRAS CHAVES: Comunicação. MST Rio de Janeiro. Boletim MST Rio. 

Internet. Interatividade. Estudos de recepção.  Mídias. Formas de comunicação.  
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INTRODUÇÃO 

 

 

A presente pesquisa visa expor a problemática da Internet como meio que pode 

possibilitar a interação comunicacional, partindo da possibilidade de uma participação 

ativa entre emissor e receptor. A proposta é analisar até que ponto os elementos da 

interatividade representam a participação ativa do público. Partindo da experiência 

adotada pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) com meios de 

comunicação, este trabalho será enfocado no Boletim eletrônico organizado pelo MST 

do Rio de Janeiro, em parceria com o Núcleo Piratininga de Comunicação (NPC). 

 

Em termos de intervenção com mídias na sociedade, o MST entra de forma mais 

consolidada com a criação do Jornal Sem Terra a partir do meado da década de 80. 

Posteriormente, o movimento criou a revista Sem Terra (junho de 1997), em seguida a 

criação do site www.mst.org.br, criado em 1997, após o 3° congresso nacional do MST 

e o Massacre de Eldorado dos Carajás. Observamos que estes meios têm uma difusão 

mais nacional sobre o movimento e não guardam uma ligação com as realidades 

regionais e locais das atuações do movimento, embora mantenha sempre espaços para 

as noticias locais de cada região. Entretanto, questionamos se este, certo distanciamento 

das mídias mais antigas do MST não tem provocado o surgimento de meios de 

comunicação locais que os atores do MST tem criado. Nesse sentido, creio ser relevante 

investigar como estas mídias que surgem a nível local estão atuando e em que medidas 

contribuem para a formação e atuação do MST.   

 

O Boletim eletrônico do Estado do Rio de Janeiro nasceu com uma proposta do 

Núcleo Piratininga de Comunicação (NPC), que foi adotada pela direção estadual do 

MST. Em 2009, foi feita uma avaliação da importância do MST estar permeando o 

ciberespaço, com o intuito de divulgar as ações dentro do Estado, bem como as 

atividades das organizações parceiras. Nesse sentido, a Internet seria o meio mais 

acessível financeiramente? É interessante perguntar, se este seria o mais democrático? A 

priori afirma-se que através da Internet se pode divulgar atividades sem nenhum tipo de 

censura, englobando um grande número de pessoas. Nosso interesse é problematizar os 

limites e alcances destas afirmações. 
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A produção do Boletim é feita de forma coletiva, entre MST, e NPC. As 

entidades se reúnem uma vez a cada 15 dias para definir a pauta que antecede a 

produção do Boletim. Segundo o MST e NPC, aqueles que produzem o Boletim estão à 

procura de organizações que possam contribuir na construção do conteúdo deste meio. 

A ideia é que as noticias não fiquem restritas às atividades do MST isoladamente, mas 

sim tenham uma interação com a luta de classe de outros movimentos como um todo no 

Estado. A circulação do Boletim é feita via e-mail, pois esta foi à saída encontrada para 

comunicar-se de forma barata nesta região, uma vez que o MST-RJ não dispõe de 

recursos financeiros para a produção de noticias através de outros formatos como o 

impresso, bem como o radiofônico e o televisivo que entrariam em outras questões 

políticas como a concessão de rádios e TVs no Brasil.  

 Diante da forma como o Boletim propõe incluir sujeitos na sua produção e 

ampliar a circulação e uso das noticias produzidas neste meio na região do Rio de 

janeiro, nos interessa investigar de que forma as esferas de produção: jornalistas e 

núcleos de comunicação produzem o Boletim, bem como verificar como os receptores 

têm sido buscados e usam esta mídia no seu cotidiano. Esta segunda parte que busca 

verificar a recepção, na verdade quer investigar se a internet tem sido acessível ao 

publico, tomando como exemplo o Boletim.   
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1.1.INTERNET EM QUESTÃO – A INTERATIVIDADE DO BOLETIM 

CARIOCA DO MST.  

 

 A Internet tem sido apontada como uma nova forma de informação e 

comunicação. Dentro dela há várias possibilidades de interação.  

 

 

A internet permite diversas formas de interatividade nas suas 

aplicações. Os grupos de discussão, por exemplo, já têm embutido em seu 

propósito a interação entre os diversos participantes de um grupo com 

interesse focado em um assunto específico de interesse. Mesmo o correio 

eletrônico pode ser interativo quando se encorajam as respostas e são geradas 

discussões entre uma lista de pessoas que estejam recebendo a mensagem. A 

interatividade da rede mundial é muito valiosa para os que queiram dirigir 

mensagens e informações especificas para públicos de interesse. Na internet, 

a organização não está falada para uma pessoa, mas sim conversando com ela 

(J.B.Pinho, 2003, p. 54). 

 

 

O Boletim traz propostas diferentes dos meios de comunicação convencionais. A 

Internet possibilita essa prática.  Esta ferramenta abre portas para novos atores sociais, 

novas vozes, possibilitando a inserção da diversidade informacional e garante a 

participação de personalidades que antes eram anônimas. Não que o monopólio e a 

centralização das informações tenham diminuído, assim como lembra Castells (2001). 

 

No ciberespaço há um fluxo muito grande de mensagens e conteúdos. Dessa 

forma, o Boletim quebraria paradigmas criados pelos meios de comunicação 

hegemônicos, pois seria feito intercâmbios direto entre emissor e receptor. Formas de 

mudanças no campo da comunicação com o implemento da internet  são  as  dinâmicas 

multimídia, impresso, rádio e televisão coexistindo dentro da Internet e se 

complementam. Outra mudança é a potencial possibilidade de produção que os 

movimentos sociais estão vivenciando na rede. A questão do boletim está ligada ao uso 

da internet. È muitas vezes uma iniciativa que provem da exclusão dos movimentos 

sociais dentro dos meios de comunicação de massa hegemônicos, na qual o MST/RJ 

historicamente foi excluído e isolado pela mídia tradicional burguesa. Essa atividade de 

produção do boletim pode ser caracterizada como uma resposta das classes menos 

favorecidas, como é o caso da classe trabalhadora rural, inserida nesse movimento. 
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Tendo em vista que o MST/RJ não tem o direito à comunicação, a saída encontrada por 

suas direções foi à construção de instrumentos de comunicação, que hoje circulam entre 

a militância de seu próprio movimento assim como os demais atores sociais da 

sociedade e mais, especificamente, do Rio de Janeiro. A luta do MST se liga a reflexões 

que vem sendo realizadas no contexto teórico das pesquisas em comunicação popular:  

 

 

A comunicação popular, enfim, contribui para a democratização da 

sociedade e a conquista da cidadania. Que significa só alguém poder votar a 

cada cinco anos naqueles que vão decidir por ele, mas também aprender a 

participar politicamente da leitura do bairro e da escola para os filhos, a 

apresentar sua canção e seu desejo de mudança, denunciar condições 

indígenas, a exigir seus direitos de usufruir da riqueza gerada por todos, por 

meios de melhores benefícios sociais e de salários mais justos, a organizar-se 

e a trabalhar coletivamente. A comunicação popular não faz tudo isso por si 

só, mas apenas se estiver inserida na dinâmica dos movimentos sociais 

gerando-se a partir deles e, como consequência, caminhando na mesma 

direção por eles apontada (PERUZZO, 1998, p. 158). 

 

 

O movimento Sem Terra do Rio de Janeiro, por não possuir outros meios de 

divulgação apropria-se das pequenas brechas que o próprio sistema monopolizador abre, 

ou seja, a apropriação, o uso da internet entraria como estratégia para a circulação e a 

divulgação de informação a partir do que esse movimento tem como meta na 

comunicação, ainda que não seja o ideal. 

 

Segundo Martín-Barbero, o estudo feito a partir dos usos sociais dos meios de 

comunicação contribui para entendermos a relação existente entre as praticas 

comunicacionais e o contexto social e cultural que os sujeitos vivem.   

 

A internet possibilita uma nova ética comunicacional mais participativa e 

interativa, possibilitando novos espaços de divulgação para movimentos sociais que 

lutam por direitos negados à classe trabalhadora.  Porém quais seus limites?   

 

O boletim não foi pensado para atender a base (acampados e assentados) do 

MST/RJ, pois no Rio de Janeiro ainda há uma deficiência muito grande para que a 

Internet chegue até as áreas de acampamentos e assentamentos. Apesar dos grandes -

avanços da internet, ainda há uma dificuldade para que todos possam ter acesso, 

principalmente nas áreas rurais e afastadas dos grandes centros urbanos. Há uma 
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dificuldade em implantar projetos nessa área, muito por conta das políticas públicas 

desenvolvidas no Estado, a não abertura para o debate com os movimentos sociais e 

demais organizações, até mesmo pela parte burocrática. 

 

Apesar da internet ser um meio de comunicação que abrange uma grande 

quantidade de pessoas, o MST e o Núcleo Piratininga de Comunicação (NPC) não 

encontram problemas em sua operacionalização, pois a gestão de conteúdo na web é de 

baixo custo, simples e acessível, eliminando a necessidade quase que por completo do 

apoio constante de especialistas em informática. 

 

 
Os custos de produção da televisão e mesmo da mídia impressa são 

bastante elevados. Relativamente, a Internet é pouco dispendiosa. Depois dos 

investimentos iniciais em hardware e software, o uso da Internet tem um custo 

pequeno: publicar uma informação na Word wide web ou enviar uma mensagem de 

correio eletrônico dispõem de despesas irrisórias mesmo comparadas com as tarifas 

telefônicas de longa distância. (PINHO, J.B, 2003, p.53) 

 

 

A rapidez da Internet contribui bastante nesse sentido, pois as informações 

podem ser jogadas na rede de forma imediata, contrapondo de forma quase instantânea 

o que está sendo dito nos meios de comunicação hegemônicos. Aqui devemos lembrar 

que a Internet ainda não pode garantir acesso ao todo da sociedade, pois a internet por 

questões estruturais, financeiras e educacionais não alcançam todos os sujeitos da 

sociedade. Além disso, as grandes empresas de comunicação também estão adentrando 

esse espaço, deslocando seu publico e centralizando informação nesse meio. Contudo, 

os usos dados a esta ferramenta, a internet, têm possibilitado o enfrentamento por parte 

dos movimentos sociais populares, mesmo que ainda não seja o ideal, considera-se que 

isso vem representando um grande avanço dentro da sociedade capitalista. 

 

Hoje há uma grande mutação nos processos de comunicação e das novas 

tecnologias digitais. O virtual possibilita novas formas de expressão e o 

desenvolvimento de um novo modelo de comunicação, difusão, descentralização, sem 

nenhum tipo de hierarquia. Segundo Levy (1999, p. 80-81), a evolução das redes 

digitais, a todo tempo, disponibiliza informação com acesso imediato com usos 

partilhados e interativos, o que diferencia de outros meios de comunicação, como por 

exemplo, a televisão. As práticas, atitudes, modos de pensamento e valores estão, cada 
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vez mais, sendo condicionados pelo novo espaço de comunicação que surge da 

interconexão mundial dos computadores: o ciberespaço. Tecnicamente a internet traz 

suas potencialidades e de certa forma, em termos práticos essa potencialidade se 

concretiza para as classes populares e movimentos sociais, assim como para as demais 

classes populares. Nesses termos, a rede tem possibilitado uma nova era dentro dos 

meios de comunicação, pois os movimentos sociais populares estão podendo mostrar 

sua cara e demarcar seu espaço dentro da rede mundial. (MORAES, 2009 e OLIVEIRA 

2011) Isso tem sido de grande valia, porque as ações não têm ficado isoladas dos demais 

segmentos da sociedade. A mesma vem lançando suas ideologias, trabalhos e conquistas 

dentro da rede, facilitando o acesso e a interação desses movimentos, assim como a 

interação de pessoas que não fazem parte de movimentos, mas são simpatizantes da 

causa e apoiam as respectivas organizações. A Internet, por sua interatividade, tende a 

ser cada vez mais um meio de comunicação do futuro, por isso os movimentos a cada 

dia estão adentrando esse espaço.  

 

Nesse momento devemos levar em consideração as mudanças feitas a partir da 

mediação do advento da tecnologia. Esta traz consigo mudanças instrumentais na 

comunicação, podendo assim ocorrer transformações nas práticas sociais dos sujeitos. 

Os usos dados a tais informações veiculadas no boletim podem criar significados ou 

não, tudo dependerá da forma em que esse sujeito se relaciona com tal informação 

partindo do seu contexto sociocultural, bem como do seu relacionamento com essa 

tecnologia, no caso a Internet. Aqui entram as relações históricas, identitárias, valores, 

hábitos e tradições dos indivíduos que recebem as mensagens ofertadas pelo boletim. 

Devemos lembrar aqui que a Internet tem suas características, dentre essas, estão os 

modos de uso feitos desse meio partindo das relações econômicas, ideológicas e da 

própria aceitação do conteúdo veiculado a partir de sua vivencia e formação político-

ideológico que pode diferir-se das linhas políticas do próprio MST/RJ.  A Internet 

trouxe consigo inúmeras possibilidades de usos, mas a questão é: será que os usuários 

dispõem de todas essas possibilidades?  

 

A internet no caso do Boletim é necessária para a comunicação do MST do 

Estado do Rio de Janeiro.  Entretanto, pelas reflexões que se faz sobre exclusão digital 

(SORJ, 2003), essa maneira de interação ainda não é o suficiente. Porém, a web pode 
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criar novos espaços contribuindo para a mobilização da sociedade, pois a Internet pode 

permitir uma prática comunicacional mais ampla. (CASTELLS, 2004, p. 255) 

No percurso feito pelo sujeito dentro da internet pode haver alterações sociais 

ocorridas pelos diversos usos dados a essa ferramenta. 

 

 
Foi a partir da www que uma nova sociabilidade passou a existir, abrindo 

caminhos para outros tipos de relacionamentos [...], em que as pessoas de diferentes 

idades, níveis socioeconômicos, cultural ou religioso passaram a expressar-se (com 

e-mails, páginas web ou blogs); em que governos desbravavam novos espaços de 

relacionamento com cidadãos [...]; em que os movimentos sociais desenvolveram 

um outro espaço de comunicação e atuação política. [...]. Enfim, a noção de tempo e 

espaço modificou-se [...] (FILHO; CASTRO, 2005, p.277 e 278). 

 

 

Seguindo essa linha de raciocínio, devemos destacar também as diversas formas 

e possibilidades de acesso dos indivíduos levando em consideração as mudanças que 

podem ocorrer nas relações sociais tanto no acesso quanto ao consumo da informação. 

 

A veiculação das informações dentro da Internet tem remodelado a forma de 

organização social. Essas mudanças passam tanto pela necessidade de uma nova forma 

comunicacional, bem como aos seus usos. 

 

 

Nós sabemos que a tecnologia não determina a sociedade. A sociedade é 

que dá forma à tecnologia de acordo com as necessidades, valores e interesses das 

pessoas que utilizam as tecnologias. Além disso, as tecnologias de comunicação e 

informação são particularmente sensíveis aos efeitos dos usos sociais da própria 

tecnologia. (CASTELLS, 2005, P. 17). 

 

 

Segundo os autores, a sociedade está organizada em rede, na qual os sujeitos 

estabelecem elos de ligação entre si. Esta pode se modificar pela exclusão ou inclusão 

de elos. Assim, a rede pode estabelecer laços, contribuir na formação e na participação 

dos sujeitos integrados no boletim MST/RJ. O conteúdo oferecido pelo boletim tem 

uma intencionalidade, mas a difusão de conteúdo na internet depende de onde, por 

quem, para que e para quem são difundidas essas tecnologias (internet) de comunicação 

e informação. (CASTELLS, 2005, p.18). 

 

O autor destaca que as novas tecnologias, as novas formas de comunicação que a 

sociedade em rede apresenta, transformam os modos de usos, interação e a produção de 
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sentidos a partir do uso dessas novas tecnologias. A sociedade pode se organizar através 

do uso feito desse meio, da mesma forma que essa mobilização se torna possível, a 

desarticulação da mesma também é possível.  A internet se torna nesse momento uma 

ferramenta organizadora e formadora de opinião, podendo contribuir com os objetivos 

do boletim, ou não. Dessa forma, o boletim teria de mediar os usos dados a tais 

informações, bem como, o uso da internet, pois é no consumo da informação que são 

interpretados, assimilados e ganham significado a partir do que foi ofertado pelo 

boletim através do uso da internet. 

 

 

1.2.  OS ESTUDOS DE RECEPÇÃO  

 

 

O presente trabalho pretende discutir o assunto mediante tendo por base os 

Estudos de Recepção, na medida em que se compreende que o sujeito não é meramente 

um receptor, mas também produtor de sentidos. Para darmos um salto qualitativo nessa 

pesquisa, faz-se necessário compreendermos os estudos de recepção de forma mais 

ampla desde que os Estudos Culturais foram aprofundados com as contribuições de 

diversos estudiosos da área, como por exemplo, Richard Hoggart, a partir da construção 

do Centre of Contemporary Cultural Studies (CCCS), em 1964 (ESCOTEGUY, 2006). 

 

Segundo Ana Carolina Escosteguy (2006), o Centre of Comtemporary Cultural 

Studies, tem como fundador o pesquisador Richard Hoggart, E.P. Thompsom e 

Raymond Williams que entre as décadas de 50 e 60 começaram a ampliar os estudos na 

área da comunicação e recepção. O Centro surge ligado ao Departamento de Língua 

Inglesa da Universidade de Birmingham, sendo parte do centro de pesquisa de pós-

graduação da mesma instituição. Esses estudos se deram a partir dos meios de 

comunicação de massa, partindo dos estudos culturais/políticos, tendo como ponto de 

partida uma visão marxista não-ortodoxa, tendo essa como principal objetivo 

compreender a relação com a sociedade e as mudanças sociais que as mesmas possam 

oferecer. Os estudos culturais, segundo Douglas Kellner (2001, p.39), “delineiam o 

modo como às produções culturais articulam ideologias, valores e representações de 

sexo, raça e classe na sociedade, e o modo como esses fenômenos se inter-relacionam”. 
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Dessa forma, a partir dos estudos culturais podemos chegar a um parecer mais 

esclarecedor no todo desta pesquisa. 

 

Para Escosteguy (2006) há três textos surgidos no final da década de 50 que 

propõem os Estudos Culturais, são eles: Richard Roggart com The usesofliteracy 

(1957), Raymond Willims com CultureandSociety (1958) e E.P. Thompson com The 

making oh theenglishworking-class (1963).  A autora em seu texto afirma que os três 

textos foram de grande contribuição nas pesquisas de comunicação e para os estudos 

culturais. Segundo ela os três textos constroem as seguintes narrativas. 

 

 

O primeiro é, em parte, autobiografia e, em parte, historia cultural do meio do 

século XX. O segundo constrói um histórico do conceito de cultura, 

culminando com a ideia de que a “cultura comum ou ordinária” pode ser 

vista como um modo de vida em condições de igualdades de existência com 

qualquer outro. E o terceiro reconstrói uma parte da história da sociedade 

inglesa. (ESCOSTEGUY, 2006, p. 139). 

 

 

O Centro nasce com uma postura eminentemente crítica, sugerindo uma espécie 

de contraposição ao que já havia sido proposto anteriormente. A dominação e a 

subordinação não faziam parte desse contexto, pois seus fundadores se encontravam 

entrelaçados aos estudos ligados a construção de identidades e questões de classe e de 

ideologias, pois afinal esse estudo propunha os Estudos Culturais. (NORMA 

SCHULMAN, 2006) 

 

Dentre os diversos debates feitos entorno dos estudos culturais, Escosteguy 

(2006, p. 142), atribui às diversas contribuições que os Estudos Culturais na área da 

comunicação obtiveram a grandes nomes, como por exemplo, Raymond Williams, a 

partir de sua publicação Culture and Society. Tal obra traz o debate entre as relações 

sociais e as análises literárias para dentro do estudo, assim como para dentro do CCCS. 

Posteriormente o pesquisador Stuart Hall deixa sua contribuição em relação ao texto em 

questão. Hall toma grande notoriedade mediante a palestra realizada em 1980, onde faz 

grande críticas aos métodos positivistas do Centre of Mass Comunication da 

Universidade de Leicester. A partir da valiosa participação de Hall nos Estudos 

Culturais, das suas intervenções partindo dos estudos etnográficos, as análises dos 
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meios massivos e a investigação de práticas de resistência das subculturas. Stuart Hall 

assume a frente do CCCS de 1969 a 1979. 

 

A produção textual do CCCS é então marcada pela trajetória da esquerda política 

do período. Seus estudos ganham grande notoriedade no pós-guerra (1968), 

transformando-se numa matriz de produção intelectual da esquerda. As consequências 

dessa inserção logo começaram a transparecer, pois houve impacto no campo teórico e 

político. Os Estudos Culturais ultrapassaram os espaços acadêmicos, pois contribuíram 

para a construção do primeiro movimento intelectual nesse período e contexto. Essas 

movimentações provocaram dentro do espaço acadêmico um sentimento de militância e 

comprometimento com os Estudos Culturais, sendo esses estudos calcados no 

compromisso com as mudanças sociais, partindo da iniciativa do Centre of 

Comtemporary Cultural Studies, (Escosteguy 2006, p. 142). 

Segundo Grohmann (2009), tanto a produção da informação e a apropriação do 

receptor diante da mensagem geram sentidos, sendo esses produzidos de acordo com 

seus ambientes sócio-culturais. Devemos aqui levar em consideração o debate que 

Douglas Kellner (2001), faz com relação à produção cultural ideológica que os novos 

meios de comunicação levantam sobre a produção de sentidos.  

 

Entendendo que no processo comunicacional se estabelecem relações, assim 

como há apropriações no processo comunicativo, o presente trabalho deve estar atento a 

questões relacionadas aos aspectos culturais na qual são determinados pelo meio, ou 

seja, lugar social que ocupamos dentro de uma sociedade. Sendo assim, o indivíduo que 

faz parte dessa rede ou meio social tende a aceitar ou não com o que se defronta. No 

caso referente aos sujeitos ligados as organizações populares, os mesmos podem sofrer 

alterações por conta das características de cada movimento, como por exemplo, 

Movimento Sem Terra e Central Única dos Trabalhadores (CUT), ambos têm objetivos 

em comum, porém divergem em determinados momentos entorno de suas convicções 

político-ideológicas. Desta forma, Gohmann (2009) faz a seguinte reflexão “a recepção 

é um fenômeno coletivo e também implica estudar os conflitos – o hegemônico e o 

subalterno, o moderno e o tradicional, as mutações e as fragmentações dos públicos – 

sem que se deixe cair em dualismos”. Assim, Grohmann nos leva a crer que é nesse 

momento que os receptores produzem sentidos no cenário sociocultural. 
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Segundo Escosteguy (2006), os Estudos Culturais se apropriam e utilizam do 

trabalho de campo etnográfico, ou seja, abordagens que exploram o que não é notado e 

examinado pelos participantes, sendo as pesquisas de recepção um método eficaz para a 

realização de uma pesquisa na área da comunicação, por exemplo. Os Estudos Culturais 

a partir da inserção de Stuart Hall, nos anos 70, passa a se apropriar e debruçar-se sobre 

as questões da cultura do ser enquanto classe, assim como os métodos de análises 

históricos e descritivos. Hall (1984) propôs que os Estudos Culturais quebrassem sua 

ligação com a teoria behaviorista, na qual propunha o estudo a partir das unidades 

analíticas de respostas e estímulos, pois só assim os estudos de recepção poderiam dar 

um passo à frente.   

 

Dentre as diversas fases em que os Estudos Culturais passaram desde as 

primeiras intervenções britânicas, não podemos chegar a uma definição cabal, pois esses 

estudos tiveram a contribuição de diversos pensadores, sendo essas contribuições 

perpassadas por diversas partes do planeta. Os Estudos Culturais abrangem o todo, por 

exemplo, aqui na América Latina temos diversas intervenções e contribuições 

relacionadas à realidade que atende as questões particulares e territorializadas, não se 

esquecendo das grandes movimentações que ocorreram em países como, Estados 

Unidos, Inglaterra, Canadá e Austrália, por exemplo. 

 

Escosteguy (2001) faz referência ao receptor na medida em que os sujeitos se 

posicionam diante de uma informação, sendo suas atitudes mediadas pelo meio na qual 

em que vivem. 

 

 

Quando o receptor toma uma posição dominante ou preferencial o sentido da 

mensagem é decodificada segundo as referências de sua construção. Para 

aqueles que tomam uma postura negociada o sentindo da mensagem entra em 

negociação com as condições particulares do receptor. Se sua atitude é de 

oposição o receptor entende a proposta dominante da mensagem e a 

interpreta segundo uma estrutura de referência alternativa. (ESCOSTEGUY, 

2001, p. 21) 

 

 

Para a autora não se pode determinar ou decifrar a forma como uma mensagem 

será captada, pois cada indivíduo fará de sua mensagem algo que dê significado e 

sentido a si mesmo ou a organização na qual faz parte, desta forma há variações nas 
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formas de leituras, pois não se pode obter um público heterogêneo, ou seja, há diversas 

possibilidades de leituras nesse processo.  Eduardo Lins da Silva (1985) confirma essa 

ideia levantada ao dizer que o receptor não realiza uma decodificação universal, mas 

uma leitura diferenciada das classes populares, pois a audiência não é um corpo social 

homogêneo, já que a mensagem apenas adquire significação definitiva quando é 

consumida e reelaborada pelo público.  

 

Para Escosteguy (2001), na década de 80 surgem pesquisas no campo empírico 

que trazem a tona discussões sobre as mediações entre o meio doméstico/familiar, na 

qual essas mediações e ações são refletidas, tanto na formação quanto na apropriação 

das mensagens. Sendo assim, há uma pluralidade de sentidos dados às mensagens, 

levando em consideração o meio social e suas vivências. 

 

Tendo como base os Estudos Culturais e tudo que já temos de contribuição de 

diversos estudiosos na área, assim como os avanços que os estudos deram, o interesse 

dessa pesquisa é dialogar, pensar e repensar como o receptor produz sentidos neste 

universo desigual e conflituoso que é o contexto em que os movimentos sociais atuam.  

  

 

 

1.3. A INTERNET E A PESQUISA DE RECEPÇÃO  

 

 

O elo entre o sujeito e a mídia se intensifica na medida em que as relações 

interpessoais ampliam, assim estruturam-se novos modos de interação, assim como uma 

nova forma nas práticas sociais, onde é marcado pela existência do meio. Assim como 

afirmam Brignol e Cogo (2011), para uma sociedade midiatizada, os meios não apenas 

constroem e fazem circular sentidos, mas configuram uma ambiência e redefinem nossa 

experiência, ou seja, o sujeito esta passível a modificações partindo das mensagens 

emitidas pelos meios.  

 

Os usos dados às mídias perpassam pela recepção coletiva ou individual, o que 

poderia gerar um reordenamento dos processos comunicacionais de forma que a 

sociedade em rede está organizada a partir das mediações existentes. Dentre essa 

problemática temos de avaliar se o produto oferecido pelo boletim MST/RJ de fato 
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chega a atender o sujeito que recebe essa mensagem, ofertando assim noticias que de 

fato esse julgue como importante para seu dia a dia seja nas atividades familiares, 

empregatícia ou pessoal. Para as autoras a sociedade é marcada pelo uso da rede de 

forma que a comunicação das pessoas e das organizações passa a ser em tempo real, 

além da possibilidade de estar em outros locais sem sair de casa.   

 

 Hoje certamente a rede mundial de computadores interfere diretamente no modo 

da organização social, sendo assim, hà modificações em seus modos e usos, sendo 

destacada a internet como ponto central dessa questão. Uma das principais relações 

existentes neste meio é a relação de poder existente dentro dos grandes meios de 

comunicação de massa, com isso estão sendo estabelecidas novas formas 

comunicacionais, fugindo da forma tradicional hegemônica. Isso tem possibilitado uma 

nova forma de produção de comunicação e informação, contribuindo para a 

descentralização da comunicação, sendo distribuída para diversos públicos e segmentos 

da sociedade conectados a rede. (Cogo e Bringnol, 2011). 

 

 Assim como afirma Cogo e Bringnol (2011), um meio não substitui o outro, 

assim como os novos meios não substituem os já existentes. As mídias tradicionais se 

incorporam aos novos formatos da internet onde se complementam, assim tentam 

manter o monopólio. Nesse caso, há mais possibilidades de interação, onde o modelo de 

comunicação se baseia na pluralidade de públicos e na produção da informação bem 

como na autonomia do processo comunicativo. 

 

Cogo e Bringnol (2011) propõem pensar que a comunicação mediada pelos 

computadores e pelas TIC’s impacta o cotidiano dos sujeitos da sociedade 

contemporânea, nos quais se destacam a interdependência entre as mídias, assim como 

os modos de apropriação individuais e compartilhados, ou seja, há múltiplas formas de 

usos dessas novas tecnologias da informação, sendo essas variações dependentes de 

cada individuo dentro de sua/uma relação social. 

 

O surgimento das novas mídias digitais trouxe consigo novas formas de 

apropriação e releituras, pois as mídias digitais convergem a fotografia, áudio, vídeo e 

outras, pois estas podem coexistir dentro de um único meio, onde o sujeito que interage 

pode ter modos diversificados de sentidos e significados, dessa forma o modo como 
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esses meios são utilizados também modifica. Fragoso (2005) aborda essa convergência 

da seguinte forma. 

 

Por “convergência dos modos de codificação”, entendo a possibilidade de 

“empacotar”, em um único formato (no caso, o código binário), enunciados 

originalmente pertencentes a categorias semióticas distintas (texto, som e 

imagem). Essa indiferenciação viabiliza a reunião de tipos distintos de 

mensagens em um único suporte. Na praticas trata-se da possibilidade de 

utilizar uma mesma unidade de armazenamento (um disquete ou CD, por 

exemplo) para guardar indiferenciadamente e ao mesmo tempo o texto de 

uma carta em andamento, um conjunto de imagem fotográfica e uma 

seqüência melódica (FRAGOSO, 2005, p. 17).   

 

 

Para Bringnol e Cogo (2011) a internet propiciou um maior aprofundamento no 

debate sobre o conceito de comunicação de massa. O estudo de recepção trouxe à tona a 

reflexão própria aos estudos de recepção que antes eram encarados e colocados no 

mesmo pacote. Os estudos de recepção na internet mostram que vai além, pois existem 

mediações individuais e coletivas nos usos dos meios de comunicação, além de trazer 

consigo o reconhecimento do estudo de recepção para dentro da questão referente aos 

estudos feitos dentro da comunicação através da internet. Agora os conceitos de emissor 

e receptor caem, pois o sujeito que é receptor de uma mensagem também pode ser o 

emissor da mesma, em vice e verso. 

 

Cogo e Bringnol (2011) defendem a ideia de que com a rede mundial de 

computadores, os sujeitos tomam a frente com maior força a produção de sentidos em 

mídias próprias, mesmo que inconscientemente, pois até mesmo numa discussão via e-

mail o sujeito está de certa forma, promovendo discussões na troca de e-mail’s, muitas 

vezes chegando a envolver outros indivíduos no decorrer dessas discussões mediadas 

pelo computador.   As autoras questionam a nomenclatura dada aos sujeitos como 

apenas ”receptores”. 

 

 

Difícil chamá-lo de receptor quando fica evidente os seus processos 

permanentes de experimentação e sua produção constante de conteúdos e 

significação na web. Aquele receptor, como era identificado tradicionalmente 

nos estudos da comunicação, recebe outros atributos e passa a exercer 

atividades que fazem dele um sujeito que está agora em situação de interface, 

transformando-se num operador. (COGO e BRINGNOL, 2011, p. 13). 
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A lógica de o emissor transmitir informação para todos é quebrada, sendo essa 

circulação de informação ampliada através do novo modelo gerado pela rede, “todos 

para todos”, (LEMOS, 2003). Não esquecendo que neste processo pode haver falhas, 

onde nem sempre a rede possibilitará a troca de informação e produção de 

conhecimento, tendo em vista que está conectado à rede nem sempre garantirá o acesso 

a informação ou a troca delas, tudo dependerá da forma em que esse meio será utilizado, 

mas esse não é o foco da pesquisa no momento. Embora isto ocorra, Cogo e Bringnol 

(2011, p. 14), observam que há “multiplicações das possibilidades de produção, com a 

proliferação de sites pessoais, weblogs e sites com temática específica na web”. Sendo 

assim, há espaços para aqueles que desejam se arriscar na rede fazendo desse espaço 

comunicativo uma ferramenta de divulgação de conteúdo e geração de intercâmbios 

entre os sujeitos que disponham de acesso. 

             

Como afirma Cogo e Bringnol (2010), a forma como a internet está organizada 

pode contribuir para quebrar o modelo formal de comunicação, ou seja, “um para 

todos”, pois as diversas possibilidades de uso dentro dessa rede nos propicia isso. 

Embora as autoras nos chamem a atenção para isso, as mesmas fazem questão de 

lembrar que o fato da internet nos dar essas possibilidades não está completamente fora 

dos sistemas hegemônicos, pois os grandes conglomerados de comunicação também se 

apropriam deste veículo para divulgar seus conteúdos na web. 

             

Além disso, as autoras questionam as nomeações dadas aos sujeitos que 

participam do processo comunicativo dentro da web,  

 

  

(...) o ciberespaço altera substancialmente as relações entre emissor e 

receptor, fazendo com que as próprias categorias tenham que ser revisadas. 

Como denominar um sujeito que, a um só tempo, acessa um portal de 

notícias, cria uma mensagem em um fórum de discussão, envia um e-mail 

para um amigo e lê uma mensagem postada em um site de relacionamentos? 

Difícil chamá-lo de receptor quando fica evidente os seus processos 

permanentes de experimentação e a sua produção constante de conteúdos e 

significações na web. (COGO e BRINGNOL, 2010, p. 13-14). 

 

 

Desta forma, os sujeitos que fazem uso da rede de computadores são muitas 

vezes entendidos como “internautas” ou “usuários”. Para Cogo e Bringnol, essas 
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atribuições são meramente redutoras, embora sejam muito empregadas. Para as autoras, 

a melhor atribuição aos sujeitos envolvidos no processo comunicativo em questão seria 

“usuário-produtor”, pois essa nomeação abarcaria o lugar da participação e troca entre 

“tecnologia-sujeito e sujeitos entre si na internet”. Assim como Cogo e Bringnol, outros 

autores também questionam a ideia do sujeito ser meramente um internauta, como é o 

caso de Alex Primo (2007), que prefere denominar esses indivíduos como 

“interagentes”, podendo essas nomeações variar de sentido conforme a situação 

referida. Sendo assim, podemos perceber que para os autores o sujeito pode ir além do 

simples ato de conectar-se a internet e absorver o que é produzido, o que leva o sujeito a 

produzir conteúdos ou de alguma forma participar dele, não estamos aqui levando em 

conta o que é produzido, pois isso como discutido anteriormente vai depender do meio 

social no qual vive o sujeito, ou do desejo e capacidade de produzir algo e daí em diante 

promover um debate.  

             

Bruno Fuser (2003) discorda da ideia de que o sujeito possa ser produtor de 

conteúdos na internet. Para ele a comunicação continua concentrada, essa apenas muda 

a sua forma de produção, o autor ainda ressalta que os grandes meios de comunicação se 

mantêm hegemonicamente dentro da internet na mediada em que seus conteúdos são 

difundidos por esse meio, mantendo assim a hegemonia da comunicação e seu público.  

 

 
A propalada interatividade surge mais como ferramenta da segmentação a 

detecção de tendências de consumo, do que propriamente como espaço a 

participação na produção de conteúdos (...). Assim, pode-se incluir que, 

embora haja possibilidades técnicas como a nova mídia de maneira 

inigualável para se estabelecer uma comunicação horizontal, interativa – que, 

através de outras estratégias, seria possível igualmente nas mídias como o 

rádio, TV e impresso -, o que se vê nos casos estudados é a repetição de uma 

estrutura vertical, em que o usuário é levado a consumir informações, não a 

como produzi-las, muito menos com a possibilidade de disponibilizá-las nos 

sites em questão ( FUSER, 2003, p.61-92). 

 

 

Embora Fuser (2003), faça essa consideração, penso que o indivíduo que 

disponibilize da internet e o mínimo de instrução para utilizá-la, pode estar produzindo 

conteúdo para disponibilizar neste meio. Cito como exemplo, os blogs e sites de 

relacionamento como o Facebook. Esses sites permitem que muitos sujeitos com 

interesses comuns ou incomuns possam dialogar sobre um determinado assunto, 

exemplo disso é o que já ocorre dentro dessa via. Ao usar o Facebook podemos notar 
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quando há alguma publicação na TV, por exemplo, na qual o sujeito não concorde com 

o que foi publicado, o mesmo tem a chance de contestá-la. Sendo assim, os usuários 

podem concordar discordar e fazer o debate através de suas publicações em sua linha do 

tempo; não estamos aqui levando em consideração o tipo de publicação e sim o debate 

em si. Desta forma, após a postagem o conteúdo está sujeito a críticas, elogios, 

comentários, concordâncias e discordâncias, sendo essas informações dispostas a todo 

tempo as pessoas que façam parte da sua rede de amigos ou ate mesmo fora dela.  Outra 

possibilidade é a ferramenta de compartilhamento, onde se pode levar tal publicação a 

outras pessoas conectadas ao site em questão. Por não concordarem ou simplesmente 

achar que a comunicação não corresponde ao todo da sociedade ou a sua realidade, 

muitas pessoas dispõem de um blog na rede a fim de contrapor ou até mesmo reafirmar 

o que é veiculado nos grandes meios de comunicação, seja ele impresso, radiofônico ou 

televisivo, pura e simplesmente para a publicação e difusão de conteúdos na qual não 

encontramos nas mídias de grande porte. 

              

Carla Schwingel (2004) faz a seguinte consideração referente ao uso de blogs 

para fins jornalísticos. 

 

(...) o surgimento do web+log (ou simplesmente blog), talvez o primeiro 

sistema a possibilitar a publicação de conteúdos amplamente difundidos na 

internet. Sua tecnologia permite que uma ou várias pessoas postem 

informações e comentários, gerando blogs individuais ou coletivos, que 

podem ser temáticos ou livres [...] Devido à facilidade de elaboração do 

material e à descentralização de sua postagem, tais sistemas começaram a ser 

usados também com intuitos exclusivamente jornalístico tanto por 

profissionais da área de comunicação quanto por outros. Uma das 

características dos blogs, mesmo dos jornalísticos, é apresentar um ponto de 

vista pessoal, uma voz subjetiva, um pensamento ou olhar enviesado, parcial 

(CARLA SCHWINGEL, 2004, p. 45). 

 

 

Na internet há um potencial de interatividade muito grande, a começar pelo 

simples ato de clicar e ir onde quiser, ou seja, seguir o próprio caminho dentro da rede. 

No entanto, nos resta aprofundar a pesquisa e como essa produção e interação na rede 

vêm sendo vivenciada. 
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2. O MST COMO MOVIMENTO SOCIAL 

 

 

O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) é um dos maiores e 

importantes movimentos sociais da América Latina. O MST tem sua trajetória marcada 

pela luta contra o latifúndio e o agronegócio, tendo como foco as questões que 

envolvem os trabalhadores e trabalhadoras do campo, principalmente no tocante à luta 

pela reforma agrária, tendo em vista que as elites brasileiras optaram por um modelo de 

desenvolvimento concentrador de terras e riquezas, distribuindo assim, apenas a miséria 

através dos trabalhadores e trabalhadoras de nosso país, reafirmando a face mais 

perversa do latifúndio. O MST é um movimento que está organizado em 24 estados nas 

cinco regiões do país.  

 

No Brasil historicamente prevalecem às desigualdades cometidas diante da 

classe trabalhadora. Desigualdades essas refletidas em diversos aspectos, como por 

exemplo, ao acesso a terra, sendo esta consequência direta de uma organização 

patriarcal e patrimonialista ao longo dos séculos, onde o latifúndio é visto como 

sinônimo de poder. Dada a concentração fundiária, as camadas menos favorecidas 

como, por exemplo, ex-escravos ou homens livres de classes sociais menos abastadas 

teriam dificuldades ao acesso a terra. Ou seja, este modelo proporcionou a proliferação 

de latifúndios – grandes extensões de terra concentradas nas mãos de uma parcela 

minoritária da sociedade brasileira. Segundo dados retirados da agenda MST (2013), a 

concentração de terras se dá hoje da seguinte forma. 

 
Segundo o Incra¹, há 5,3 milhões de imóveis rurais no Brasil registrados no 

órgão que, juntos, somam 587,1 milhões de hectares de terras. Cerca de 330 

milhões de hectares estão nas mãos de 131 mil proprietários, o que representa 
1
menos de 5%. Ou seja, cerca de 64% das propriedades rurais brasileiras 

pertence a essa mísera fatia de 5%. (Agenda MST 2013) 

 

 

O surgimento do Movimento Sem Terra (MST) não é algo isolado, tão pouco 

novo na história de nossa sociedade. Essa é a continuidade das diversas lutas 

                                                 
1
 Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) 



27 

 

 

historicamente travada pelos movimentos camponeses de nosso país. Desde a invasão 

dos portugueses em nosso território em 1500, a luta pela terra já era travada, pois 

durante o Brasil colônia essas lutas se deram a partir dos povos indígenas que aqui 

habitavam e também pelos negros. Os povos indígenas lutavam contra os colonizadores 

que aqui abarcavam a fim de explorar suas vidas e terras. Já os negros, unindo a luta por 

liberdade com a luta por um pedaço de chão, construíram os Quilombos (terra livres) 

como forma de contestação ao que havia sido imposto pelo imperialismo. (Stédile, 

2005) 

 

Para Stédile (2005) no final do século XIX e início do século XX, se deu a 

construção de movimentos camponeses chamados messiânicos, que tinham em suas 

lideranças figuras carismáticas, como foram os casos de Antônio Conselheiro; com a 

guerra de Canudos, Lampião; com as lutas do Cangaço, entre outras diversas lutas por 

direitos negados ao povo em nosso país. 

 

Na ultima etapa desse processo, que compreende o período de 1950 a 1964, 

entra a era do movimento camponês organizado enquanto classe. A partir dessas 

diversas mobilizações e formas de organização, nascem movimentos como as Ligas 

Camponesas e o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra do Oeste do Paraná 

(MASTES), por exemplo. No período em que a ditadura militar teve início (1964) 

movimentos organizados como estes citados acima, sofrem dura repressão sendo 

massacrados pelos militares, suas lideranças assassinadas, presas e muitas vezes 

torturadas, outros foram exilados para não sofrer tal humilhação (STÉDILE, 2005). 

 

Segundo Stedile (2005), a partir de então, entra em nosso país o capital 

estrangeiro, a fim de financiar um suposto desenvolvimento e modernização na 

agricultura brasileira. Estes forneciam crédito e subsídios para grandes proprietários 

para investirem em “suas terras”. Nesse momento foram introjetados recursos 

financeiros para estimular a mecanização do campo, a implantação de agroindústrias 

para manipular e vender insumos às empresas. O resultado dessa política foi à expulsão 

dos trabalhadores e trabalhadoras do campo, movendo-os para as cidades em busca de 

melhores condições de vida. 
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O processo de evasão do campo brasileiro simplesmente reverteu à proporção de 

maioria/minoria entre campo e cidade. Antes da consolidação deste modelo, 80% dos 

brasileiros viviam no meio rural, no entanto, hoje, mais de 85% da população do Brasil 

vivem nas cidades. O resultado é a miséria para o povo camponês, apartado de sua terra 

e a miséria para o povo urbano, amontoado, favelizado e marginalizado. (AGENDA 

MST 2013, p.15) 

 

Dessa forma não restou outra saída às comunidades rurais, a não ser a 

mobilização de base de camponeses e camponesas do Brasil. A partir do início da 

década de 80, começam a surgir diversas mobilizações baseadas nas lutas travadas 

anteriormente. Enquanto parte desse processo de resistência nasce em 1984, em 

Curitiba, no Paraná, o Movimento dos trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), fruto das 

condições estruturais impostas pelo capitalismo no Brasil. De acordo com Stédile 

(2005), esse movimento já nasce com o entendimento da necessidade das ocupações de 

terras, sendo essa a única saída e maneira de avançar com a luta pela democratização e o 

acesso a terra. Desta forma, em seu I Encontro Nacional o MST reúne 1.600 delegados, 

de 12 estados do Brasil, os mesmos assumem a tarefa de construir um movimento 

nacional que lute pela reforma agrária, bem como um novo modelo agrícola, assumindo 

assim a tarefa de contribuir para o desenvolvimento do país, propiciando transformações 

estruturais ao todo da sociedade brasileira. 

 

 

(...) o MST não é uma invenção da cabeça ou da vontade de alguns 

‘iluminados’, mas é fruto de uma situação estrutural desestruturante da 

sociedade brasileira, em especial do campo, que gerou milhares de famílias 

sem-terra, algumas já expulsas às cidades, outras ainda resistindo a essas 

imposições (AGENDA MST 2013). 

 

 

O MST a partir de seu primeiro encontro no Estado do Paraná passa a se afirmar 

e avançar na luta contra o latifúndio a favor da reforma agrária. Dentre o contexto de 

acesso as ocupações pelo país, em 1985 o Movimento Sem Terra organiza seu I 

Congresso Nacional com a palavra de ordem “Sem Reforma Agrária não há 

democracia”. Esse mesmo momento também é marcado pelo governo de José Sarney 

que aprova o Plano Nacional de Reforma Agrária (PNRA), tendo como objetivo 

assentar 1,4 milhões de famílias até o final de seu mandato. Esta meta não foi cumprida, 
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pois apenas 100 mil famílias em todo Brasil foram assentadas (BERNARDO, 2000). O 

MST não se deixou abater e continuou avançando na luta por reforma agrária 

angariando conquistas para o conjunto da classe camponesa, como por exemplo, a 

aprovação da constituinte em 1988 que garantiu direitos aos povos do campo. 

  

“E com este ímpeto, nos empenhamos também na construção da nova 

constituinte, aprovada em 1988, quando conquistamos, entre outras vitórias, 

os artigos 184 e 186, que garantem a desapropriação de terras que não 

cumpram sua função social”. (www.mst.org.br). 

       

 

Dada à situação, o Movimento Sem Terra foi trabalhando para se consolidar e 

continuar avançando com a reforma agrária, bem como para se tornar uma força política 

ativa, onde tenha vez e voz no sistema político de nosso país e na sociedade como um 

todo. Na consolidação do MST como força política, este movimento proporcionou a 

criação de instrumentos que pudesse contribuir com as lutas dos trabalhadores e 

trabalhadoras do campo, como por exemplo, a criação do Jornal Sem Terra, na qual a 

divulgação de informação sobre as experiências de luta antecede a criação do próprio 

movimento enquanto organização popular de massa. A criação dos congressos também 

foi uma dessas conquistas, pois através deles o MST pode mostrar para a sociedade 

brasileira sua força. Os congressos do MST são realizados de cinco em cinco anos, na 

qual cada um tem sua palavra de ordem que refletem as reflexões coletivas, as lutas, os 

projetos levando pela base deste movimento e também a situação da classe trabalhadora 

do campo e seus desafios (SITE MST). 

 

Em 1990, foi realizado o II Congresso Nacional do MST, este foi o primeiro 

congresso a ocorrer em Brasília. Este congresso reuniu cerda de 5.000 delegados, dentre 

estes participaram Sem Terra de 19 Estados. Este congresso teve como palavra de 

ordem a seguinte frase, “ocupar, resistir e produzir”. Essa palavra de ordem trazia 

consigo a importância da produção de alimentos nas áreas já conquistadas, a 

importância da resistência do povo camponês e também já apontava a necessidade de se 

construir cada vez mais e mais ocupações por nosso território. 

 

O III Congresso Nacional do MST (1995) teve como palavra de ordem 

“Reforma Agrária. Uma luta de todos”. Neste momento o Movimento Sem Terra 

compreende que a reforma agrária não é e não poderia ser uma política isolada das 

http://www.mst.org.br/
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diversas transformações que o povo brasileiro necessitava, ou seja, era necessário 

construir um projeto popular para o Brasil, ao qual compreende que a reforma agrária 

não é apenas a melhoria de vida para o povo do campo, mas este traria consigo também 

melhorias para o povo da cidade. O lema desse período histórico para o MST. 

 

O período que compreende o III congresso do MST ficou marcado na memória 

dos trabalhadores e trabalhadoras do campo e também da cidade, pois nesse período 

ocorreu o massacre de Eldorados dos Carajás (1996), onde foram assassinados 19 Sem 

Terra na luta contra o latifúndio no Estado do Pará. Nesse contexto ocorre também a 

Marcha Nacional por Reforma Agrária (1997), que reuniu cem mil pessoas, sendo 

assentados e acampados da reforma agrária de todo o país, bem como diversas forças 

sindicais, Comissão Pastoral da Terra (CPT), Partidos e anônimos simpatizantes da luta 

por reforma agrária. Desta forma, o MST vem crescendo com a compreensão de que a 

luta pela terra é uma luta por benefícios para todos da sociedade, e não só para os povos 

do campo, podendo esta contribuir na melhoria das condições de vida dos que vivem na 

cidade (BOGO, 1999).   

 

No ano 2000, ocorre em Brasília o IV Congresso Nacional do MST, que trouxe a 

palavra de ordem “Reforma Agrária. Por um Brasil sem Latifúndio”. Esta palavra de 

ordem reflete os anseios do povo do campo, porém faz menção ao que o próprio MST 

construiu ao longo de sua história, assim como o que este movimento tem como 

proposta para o campo. 

 

Esta palavra de ordem estava materializada no outro Brasil que queremos 

construir no cotidiano. Está nas mais de 400 associações e cooperativas que trabalham 

de forma coletiva para produzir alimentos sem transgênicos e sem agrotóxicos. Estão 

nas 96 agroindústrias que melhoram a renda e as condições do trabalho no campo e 

oferecem alimentos de qualidade a baixo preço nas cidades. Outro país que construímos 

com duas mil escolas públicas em acampamentos e assentamentos que garantem o 

acesso à educação a mais de 160 mil crianças e adolescentes Sem Terras ou que 

alfabetizaram 50 mil adultos e jovens nos últimos anos. Ou ainda, nos mais de 100 

cursos de graduação em parceria com universidades por todo o Brasil. 
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Durante os oito anos de governo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso 

(FHC), e os governos de Luis Inácio Lula da Silva, a agricultura brasileira sofreu 

grandes mudanças, pois é neste momento que o Brasil abre suas portas para que 

empresas/bancos estrangeiros pudessem controlar a agricultura do país, desde as 

sementes até a comercialização dos produtos. Isso fez com que fossem implementados 

modelos de agroindústrias e empresas de redes de supermercados, dessa forma os 

grandes proprietários aliados ao governo passaram a controlar a produção no campo, 

que neste momento parou de produzir alimentos e injetaram o plantio de cana-de-açúcar 

para produzir combustível para os Estados Unidos. Assim como ocorreu com a soja, 

produzida para porcos na Europa e o eucalipto para a produção de celulose. Deixando o 

povo do campo mais uma vez em situação de miséria e abandono. Desde que FHC e 

Lula estiveram no poder, nada foi feito em prol dos povos campesinos, pelo contrário, 

houve um desmantelamento dos mecanismos de apoio do Estado para a agricultura. 

 

Os mecanismos do Estado para a agricultura foram sendo desmantelados um a 

um: o controle dos preços, o abastecimento, a pesquisa, a assistência técnica. Se antes 

eles eram acessíveis à poucos, hoje sequer existem. O neoliberalismo na agricultura foi 

abrindo caminho para que poucas empresas estrangeiras - todas pertencentes aos bancos 

estrangeiros -, passassem a controlar nossa agricultura. Desde as sementes à 

comercialização (SITE MST). 

 

Desta forma o cultivo de monoculturas foi ficando cada vez mais comum em 

nosso país. Abaixo segue ou pouco desse panorama 

 

(...) As monoculturas tomam e redividem nosso território, inflam o preço da 

terra, reduzem a produção de alimentos e geram uma grande crise mundial de 

alimentação. Um cenário que se repete – sem mudarem as empresas, apenas 

as monoculturas – nos cinco continentes. Expulsando camponeses e afetando 

o abastecimento de alimentos para os trabalhadores nas cidades. Assim, a luta 

por Reforma Agrária foi se tornando cada vez mais internacional, porque os 

empecilhos para a democratização do acesso à terra não estavam apenas no 

Brasil – no Estado ou nas ações dos latifundiários – mas eram também parte 

dos movimentos do capital financeiro internacional. E a resposta à 

globalização da miséria, veio na forma da globalização da luta, por meio da 

Via Campesina, que congrega os movimentos camponeses de todo mundo em 

torno da Reforma Agrária e da soberania alimentar, ou seja, do direito de que 

os povos – e não os mercados - decidam o que produzir e possam garantir a 

alimentação de todos. Assim, aquele latifundiário improdutivo se associou 

com o capital financeiro internacional. Mas não perdeu sua natureza violenta 

e opressora. Esta natureza se manifestou, por exemplo, quando milícias da 

empresa suíça Syngenta Seeds assassinaram Valmir Motta, o Keno, no 
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Paraná. Keno e tantas outras famílias denunciavam a contaminação 

transgênica do Parque Nacional do Iguaçu e queriam construir ali, uma área 

de produção agroecológica. E também quando as mulheres da Via Campesina 

foram reprimidas quando denunciaram a monocultura da celulose no sul do 

país. Violência que indígenas quilombolas e sem terras testemunham 

diariamente pelas mãos da Vale do Rio Doce em suas comunidades, 

destruindo o meio ambiente de forma acelerada para remeter mais lucros para 

as bolsas no hemisfério norte. (SITE MST).  

 

 

Mesmo com todas as problemáticas que envolvem o processo da reforma agrária 

ao longo da história, o MST seguiu lutando e crescendo junto a suas bases sociais e 

aliados. A luta por reforma agrária neste momento soma 29 anos de existência, sendo 

este movimento considerado o maior da América Latina e o mais duradouro ao longo 

das lutas campesinas de nosso país. Sendo assim, no ano de 2007 em Brasília acontece o 

V Congresso Nacional do MST, onde reuniu cerca de 15 mil pessoas oriundos de 

assentamentos e acampamentos de 24 Estados do Brasil. Este congresso teve como 

palavra de ordem “Reforma Agrária, por Justiça Social e Soberania popular.” 

 

 
(...) Completar 29 anos e se tornar o mais antigo movimento camponês já 

existente na História do Brasil tem estes significados. É reafirmar os valores 

de solidariedade; é reafirmar o compromisso com uma sociedade mais justa e 

igualitária; é manter aceso o legado de milhares de lutadores e lutadoras do 

povo; é exercer cotidianamente a capacidade de se indignar e agir para 

transformar; é não perder o valor do estudo e aprender sempre. E, 

fundamentalmente, é reafirmar nosso compromisso em organizar os pobres 

do campo. É momento de olhar adiante. De perceber que muito já foi feito e 

que há muito a se fazer, até que uma verdadeira e efetiva Reforma Agrária 

seja realizada em nosso país e que todos os seres humanos possam ter uma 

vida digna (SITE MST). 

 

 

Para se realizar uma reforma agrária verdadeira em nosso país, é necessário 

enfrentar o agronegócio, o Estado e o capital internacional. Realizar a reforma agrária 

em nosso país não é só desapropriar terras, mas sim construir meios onde toda classe 

trabalhadora tenha acesso não só a alimentos saudáveis, mas também acesso a uma 

educação de qualidade, saúde, cultura, lazer, por exemplo. Ou seja, criar condições de 

vida digna no campo e na cidade; construir uma sociedade onde o povo tome a frente de 

seu destino e decida seu caminho por si só. 
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2.1. ENTENDA COMO O MST ESTÁ ORGANIZADO  

        

    

O Movimento Sem Terra está organizado em 24 estados nas cinco regiões do 

país. No total, são cerca de 350 mil famílias que conquistaram a terra por meio da luta e 

da organização dos trabalhadores rurais. Mesmo depois de assentadas, estas famílias 

permanecem organizadas no MST, pois a conquista da terra é apenas o primeiro passo 

para a realização da Reforma Agrária. Os latifúndios desapropriados para assentamentos 

normalmente possuem poucas benfeitorias e infraestrutura, como saneamento, energia 

elétrica, acesso à cultura e lazer. Por isso, as famílias assentadas seguem organizadas e 

realizam novas lutas para conquistarem estes direitos básicos. 

 

Com esta dimensão nacional, as famílias assentadas e acampadas organizam-se 

numa estrutura participativa e democrática para tomar as decisões no MST. Nos 

assentamentos e acampamentos, as famílias organizam-se em núcleos que discutem a 

produção, a escola, as necessidades de cada área. Destes núcleos, saem os 

coordenadores e coordenadoras do assentamento ou do acampamento. A mesma 

estrutura se repete em nível regional, estadual e nacional. Um aspecto importante é que 

as instâncias de decisão são orientadas para garantir a participação das mulheres, 

sempre com dois coordenadores, um homem e uma mulher. E nas assembleias de 

acampamentos e assentamentos, todos têm direito a voto: adultos, jovens, homens e 

mulheres. 

 

Da mesma forma nas instâncias nacionais. O maior espaço de decisões do MST 

é o Congresso que ocorre a cada cinco anos. No mais recente, o V Congresso, 

participaram mais de 15 mil pessoas. É no Congresso que são definidas as linhas 

políticas do Movimento para o próximo período e avaliado o período anterior. Estas 

definições são sintetizadas nas palavras de ordem de cada Congresso e que se estendem 

para o período seguinte. O V Congresso Nacional definiu como linha para este próximo 

período: “Reforma Agrária, por Justiça Social e Soberania Popular”. Foi aprovado ainda 

o novo programa de Reforma Agrária defendido pelo Movimento, após dois anos de 

debates e estudos nos assentamentos e acampamentos. Além do Congresso, a cada dois 

anos, o MST realiza seu encontro nacional, onde são avaliadas e atualizadas as 

definições deliberadas no Congresso. 

http://www.mst.org.br/node/7717
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Além dos Congressos, Encontros e Coordenações, as famílias também se 

organizam por setores para encaminharem tarefas específicas. Setores como Produção, 

Saúde, Gênero, Comunicação, Educação, Juventude, finanças, Direitos Humanos, 

Relações Internacionais, entre outros, são organizados desde o nível local até 

nacionalmente, de acordo com a necessidade e a demanda de cada assentamento, 

acampamento ou estado (AGENDA MST. 2013 p. 4-6 e SITE MST. 2013). 

 

 

2.2. O MST E A LUTA PELA TERRA NO RIO DE JANEIRO  

 

 

 

Neste primeiro momento faremos um breve relato sobre a questão da 

consolidação do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), do Estado do 

Rio de Janeiro, tendo em vista que há diversas contradições nos processos de luta pela 

terra no estado. Um dos muitos estudos feitos sobre essa questão há aqueles que 

afirmam que o MST se faz presente no estado desde inicio da década de 80. Embora 

haja diversas colaborações neste sentido, vamos utilizar como referencial teórico as 

contribuições de Paulo Alentejano, pesquisador do assunto e Professor Adjunto do 

Departamento de Geografia da FFP/UERJ – Universidade Estadual do Rio de Janeiro. 

 

Embora haja as contradições sobre a chegada do MST no Estado do Rio de 

Janeiro, Alentejano (2007) expõem que o MST se coloca como força política no ano de 

1990, afirmando-se a partir de então. Alentejano, afirma que a luta concreta em prol da 

reforma agrária se deu a partir da região Norte do Estado do Rio, que compreende 

Campos dos Goytacazes, São Francisco do Itabopuana, Macaé e Cardoso Moreira. Das 

regiões citadas, Campos dos Goytacazes é a maior região do Estado e possui um grande 

potencial produtivo, sendo essa região a perpetuadora da luta pela terra proposta pelo 

MST-RJ. Essa região recebeu o maior número de ocupações, desapropriações e 

assentamentos do Estado. Hoje essa região acumula o maior número de assentados e 

acampados em todo o Estado, o que leva essa região a possuir o maior número de base 

social deste movimento. 
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A região Norte Fluminense na década de 1990 era tomada pelo setor sucro-

alcooleiro, sendo que nessa década encontrava-se em crise. Isso levou à falência de 

dezenas de usinas de cana e álcool.  Dessa forma, diversas fazendas na região ficaram 

ociosas e um número muito grande de trabalhadores rurais desempregados, sendo assim 

abriu-se as portas para que o MST pudesse vir a intervir na região com mais força, já 

que os patrões passarão por uma grande crise, com isso, o MST-RJ olhou para este 

potencial e passou a explora-lo. Um novo período estava marcando a história da Região 

Norte, pois agora o MST adentrava o espaço junto às famílias que se propunha a lutar 

pela terra consequentemente por melhores condições de vida. O modelo da agricultura 

passou a se modificar, pois no local do monocultivo da cana de açúcar agora estava uma 

família Sem Terra, rompendo como o modelo capitalista de produção e organização do 

campo (ALENTEJANO 2007). 

 

A história da luta pela terra no Rio de Janeiro não se prender e detém apenas a 

região Norte Fluminense. O MST passa tomar corpo realizando ocupações em outras 

regiões do Estado, como por exemplo, a Região Sul, Médio Vale do Paraíba e Centro-

Sul Fluminense. Segundo Alentejano a ocupações se deram principalmente nos 

municípios de Barra Mansa, Barra do Piraí, Quatis, Resende e Valença, na qual ocorreu 

a primeira ocupação do MST nessa região (1997) quando foi ocupada a Fazenda do 

Salto em Barra Mansa. A partir daí, foram realizadas outras diversas ocupações, como 

por exemplo, a Fazenda Vargas em Valença, na qual gerou o acampamento Manoel 

Congo. Na região até os dias atuais as lutas não pararam, hoje há conquistados na região 

três assentamentos do MST e três acampamentos. Hoje o MST-RJ encontra-se em todas 

as regiões do estado do Rio de Janeiro, de forma que tem feito ações mostrando que o 

povo camponês existe e resiste no campo carioca. 
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2.3. ANÁLISE DA SITUAÇÃO DAS ÁREAS DO MST-RJ FRENTE AO 

MODELO ORGANIZATIVO DO CAMPO NO ESTADO. 

 

 

O estado do Rio de Janeiro, embora seja altamente urbanizado e apresente 

problemas, típicos das grandes cidades, também é vitima do latifúndio e de todas as 

suas mazelas, como a concentração e degradação das terras, exploração dos 

trabalhadores e trabalhadoras rurais, a violência e a destruição ambiental entre outros. 

Estes aspectos estão ligados aos graves problemas sociais existentes hoje no estado, 

tendo contribuído decisivamente para o acelerado êxodo rural, em grande parte 

responsável pela concentração de grandes contingentes de miseráveis nos centros 

urbanos. A estrutura fundiária e o grande capital foram determinantes para essa 

organização da produção no campo, erguido a partir de uma sociedade onde as suas 

instituições foram fundadas em bases científicas, políticas e socioculturais, decorrente 

do processo do que chamamos de modernização da agricultura. 

 

Segundo o Grupo de Trabalho em Assuntos Agrários/AGB (2012), no Rio de 

Janeiro, temos visto nos últimos anos, a continuidade de um processo de esvaziamento 

do campo, aumento da concentração fundiária e redução da agricultura, principalmente 

de alimentos (tanto produção, como área plantada e principalmente emprego).  Segundo 

dados dos Censos Agropecuários, entre os anos de 1985 e 2006, tivemos uma queda 

superior a 50% do pessoal ocupado no campo, devido principalmente à crise da 

produção canavieira, eliminação dos estabelecimentos agropecuários e pecuarização dos 

restantes, o que não significa aumento do efetivo animal ou produção de carne e leite, 

pois temos uma média de apenas 1,25 bovinos por hectare, claramente reforçando o 

caráter especulativo dessa atividade. Segundo Alentejano (2007) a expansão da cana-de-

açúcar que ocorre no Norte Fluminense por meio de grupos empresariais; o 

monocultivo do eucalipto nas regiões Noroeste e Médio Paraíba representam a 

continuidade da concentração, expropriação e degradação das terras. 

 

Esse processo, associado à falta de políticas públicas de produção e 

diversificação da agricultura familiar no estado e a utilização cada vez maior das terras 

para monocultivos industriais (como de eucalipto para produção de celulose) e para 

expansão urbano-industrial, intensifica a insegurança alimentar, pois as principais 

culturas alimentares perderam área e produção, aumentando a dependência da 
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importação de alimentos básicos de outros estados ou países. Isso pode ser observado 

nos dados entre 1990 e 2009 da Pesquisa Agrícola Municipal/IBGE. No caso do arroz, 

tivemos uma redução de 10 vezes na área plantada e 6 vezes na produção, no feijão, a 

área  plantada diminuiu 66,8% e a produção 42,8% e mandioca teve redução de 22,6% 

na área plantada  e 33,2% na produção (Grupo de Trabalho em Assuntos Agrários/AGB, 

2012). 

 

Dadas às condições do campo fluminense afirma-se cada vez mais a necessidade 

de fortalecimento político, social e econômico da agricultura familiar e da luta pela 

terra, especialmente na produção de alimentos. Segundo dados da Emater-Rio
2
 a 

agricultura familiar fluminense é responsável pela geração trabalho e renda para mais de 

50 mil famílias em todo o estado e seu desempenho depende de um conjunto amplo de 

fatores como: programas de créditos que garantam a produção e infraestrutura, a 

inserção socioeconômica das famílias camponesas, das oportunidades e conjuntura 

econômica, da localização geográfica e recursos naturais, das tradições e valores 

culturais no qual esses agricultores familiares fazem parte, entre outros. Mas a ausência 

desse conjunto de fatores que são determinantes para sobrevivência dos agricultores, 

acarreta condições precárias no âmbito cultural, social, político e econômico dessas 

famílias. 

 

Nesse contexto, observa-se uma expansão das diversas formas de ocupação do 

território, impulsionada pelos movimentos sociais que pautam um programa de reforma 

agrária, instrumento do desenvolvimento democrático da agricultura e resgate da 

cidadania para milhões de trabalhadores/as assentados/as, que expulsos da terra, viram-

se excluídos/as do processo produtivo. 

 

Diversos são os fatores que afetam o desenvolvimento dos assentamentos; como 

a carência de serviços básicos, a falta ou precariedade das políticas públicas de 

habitação, estradas e transporte, iluminação, comunicação, lazer, educação e saúde, 

somadas à deficiência dos serviços de crédito, pesquisa agropecuária e assistência 

técnica, agravam o quadro.  

 

                                                 
2
 Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Governo do Estado do Rio de Janeiro 
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Além da falta concreta de investimentos e incentivos, pouco se discute sobre a 

importância e a viabilidade social e econômica dos assentamentos de reforma agrária. A 

realidade dos assentamentos rurais de todo o estado do Rio de Janeiro encontra desafios 

em diversos aspectos da produção, comercialização e organização das famílias 

assentadas. Sendo assim, a luta proposta pelo MST a nível nacional e estadual faz-se 

necessária na medida em que no campo brasileiro e carioca não há instrumentos e nem 

políticas que viabilizem a estruturação da população camponesa. Dessa forma, a luta 

proposta pelo MST-RJ se torna necessária e imprescindível na medida em que o estado 

ainda não possui formas organizativas que viabilizem a estruturação do povo camponês 

em suas terras. Portanto, fazer parte da historia faz-se necessário e primordial ao MST, 

na medida em que se compreende que a luta por justiça social rumo a uma sociedade 

mais justa e igualitária é não só de interesse do povo do campo, mas sim para a 

sociedade como um todo. 
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2.4. O MST E SUAS MÍDIAS NACIONAIS EM QUESTÃO: O LUGAR PARA 

O LOCAL  

 

 

A compreensão política do Movimento Sem Terra sobre a importância da 

comunicação é anterior à própria fundação do Movimento como organização nacional. 

Em 1981, o acampamento da Encruzilhada Natalino, no Rio Grande do Sul – uma das 

ações embrionárias que resultaram na fundação do MST – foi tornado área de segurança 

nacional pelo regime militar, cercado pelo Exército e isolado da população. Naquele 

episódio, as famílias acampadas procuraram uma forma para romper o cerco, físico e 

político, imposto pela ditadura militar e criaram o Boletim Sem Terra, mimeografado, 

buscando informar a sociedade sobre a luta dos trabalhadores rurais. Com a vitória das 

famílias acampadas, a suspensão do cerco militar e o assentamento das famílias, o 

Boletim permaneceu com a tarefa de aglutinar as outras mobilizações de agricultores no 

sul do país que ocorriam simultaneamente.  

 

No primeiro Encontro Nacional do MST, em 1984, em Cascavel, o Boletim que 

já possuía o formato e nome de Jornal, foi declarado órgão oficial da nova organização. 

Naquele momento, segundo Vladimir Araújo, primeiro editor do Jornal Sem Terra, o 

veículo tinha a função de “dar identidade e unidade ao Movimento”. Com a criação da 

Secretaria Nacional do MST no mesmo ano, a redação do jornal foi transferida de Porto 

Alegre para São Paulo, alcançando abrangência nacional. Hoje o Jornal Sem Terra é 

provavelmente o mais antigo veículo de comunicação popular existente no Brasil e 

publicado de forma ininterrupta, o que demonstra a importância política dada à 

comunicação pelo MST, visto que os limites financeiros, a repressão política e outras 

debilidades do movimento social jamais interromperam sua publicação. 

 

Ainda no período de consolidação organizativa, o MST iniciou suas primeiras 

ações na área de rádio, com um programa semanal na Rádio Católica Aparecida, e na 

área de audiovisual, com a aquisição de equipamentos em VHS. 

 

A partir do III Congresso Nacional do MST, em 1995, com a adoção da palavra 

de ordem “Reforma Agrária, uma luta de todos”, o Movimento Sem Terra desenvolve 

uma estratégia de aproximação com os movimentos urbanos e com a sociedade em geral 

de forma mais organizada. É neste período que se realiza, por exemplo, a Marcha 
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Nacional por Reforma Agrária, em 1997. Neste contexto, durante a segunda metade da 

década de 90, o MST amplia os veículos de atuação, criando a Revista Sem Terra, 

bimestral, dirigida ao público apoiador; sua página na internet (www.mst.org.br); o 

programa de rádio Vozes da Terra, em parceria com a Universidade de Santos, 

inicialmente, e depois com a PUC-SP e com a Oboré, distribuído por CDs para rádios 

comunitárias e comerciais. Além disso, iniciam-se as primeiras experiências de rádios 

comunitárias em assentamentos. 

 

Nos anos 2000, o MST passa a priorizar a formação de comunicadores 

populares, com a realização de uma série de oficinas para a capacitação de sua 

militância nesta área. Em 2001, inicia um curso de nível médio com capacitação em 

comunicação popular, no Instituto de Educação Josué de Castro, formando 50 

comunicadores de assentamentos e acampamentos. Neste mesmo período, cria o boletim 

Letra Viva, distribuído pela internet. 

 

Nos últimos anos, o movimento tem procurado ampliar também sua produção 

em audiovisual, com autonomia, uma vez que a maior parte dos vídeos produzidos 

sobre o MST era de amigos e apoiadores. Assim, passa a adquirir equipamentos e 

realizar oficinas específicas para esta área. A partir de 2005, o projeto Cinema na Terra 

leva projeções de filmes para áreas de assentamentos e acampamentos, atingindo 

centenas de municípios em todo o país. 

 

Juntamente com outros movimentos sociais da Via Campesina, o MST passa a 

construir outros veículos que possam ir além da luta pela reforma agrária, debatendo e 

discutindo um projeto popular para o Brasil e denunciando as violações de direitos 

humanos, a política econômica e o modelo agrícola. É neste sentido, com caráter mais 

amplo, que o MST participa da organização e criação da Editora Expressão Popular 

(www.expressaopopular.com.br), procurando viabilizar o acesso de livros, abaixo do 

preço de mercado, para a militância em geral e com amplo catálogo de temas; do jornal 

Brasil de Fato (www.brasildefato.com.br), que reúne os setores da chamada “esquerda 

social”, identificada com os movimentos sociais, de caráter unitário; da Radioagência 

NP (www.radioagencianp.com.br), que distribui matérias para rádios através da internet; 

da agência Chasque de Notícias (www.agenciachasque.com.br), com o mesmo caráter 

da Radioagência NP, mas sediada no Rio Grande do Sul. Internamente, o MST conta 
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com cerca de 30 rádios comunitárias em todo o país, além de aproximadamente 15 

programas de rádios em diferentes emissoras locais. 

 

2.5. COMO ESTÁ ORGANIZADO O SETOR DE COMUNICAÇÃO DO MST  

 

Mediante a análise de documentos internos (Relatório da Reunião 02 à 

05/12/2002 – Centro de Formação Dom Helder Câmara – Ribeirão Preto – SP e 

Relatório da Reunião do Coletivo Nacional de Comunicação de março/2000) do MST, 

podemos constatar que o setor de comunicação funciona através de Coletivos 

organizados em diferentes níveis, que têm a responsabilidade de dar organicidade e 

tocar as tarefas do Setor. Abaixo segue os métodos organizativos do setor: 

 

Coletivo Nacional de Comunicação – formado por duas pessoas de cada estado, 

responsáveis pela comunicação. 

 

Coletivo Estadual de Comunicação – Em cada estado formado por uma pessoa 

da direção estadual mais dois responsáveis por regional. Além deles, os colaboradores 

na comunicação, nas rádios, zeladores do Jornal, o pessoal da propaganda etc. 

Coletivo Regional de Comunicação – Em cada regional do estado, as pessoas 

que colaboram e participam das atividades do Setor. 

 

 Equipe de comunicação na Secretaria Nacional – é responsável por articular o 

trabalho com os Estados e garantir a edição do Jornal Sem Terra, da Revista, da rede de 

computadores, de programas de rádio e ainda a assessoria de imprensa. 
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2.6. O SETOR DE COMUNICAÇÃO DO MST E SEU PAPEL NA 

ORGANIZAÇÃO 

 

 

Desde a criação do setor de comunicação do MST (1985), as discussões dentro 

do setor de comunicação tendem a dar sentidos às atividades relacionadas à 

comunicação dentro desse movimento, sendo sob a forma midiática ou entre os próprios 

militantes e suas bases dentro deste movimento. Ao longo de sua trajetória, os debates 

dentro do coletivo nacional de comunicação, (coletivo é composto por militantes de 

todos os estados do Brasil), foi definindo os objetivos e as necessidades de criação dos 

coletivos de comunicação nos Estados. 

 

Entre os diversos objetivos do setor, este tem como prioridade a organização 

interna e contribuição na transformação da sociedade partindo dos meios de 

comunicação, trazendo para o debate questões relevantes ao todo da sociedade, assim 

como desmistificar o que é o MST e qual seu objetivo. Segundo documentos (Relatório 

da Reunião 02 a 05/12/2002 – Centro de Formação Dom Helder Câmara – Ribeirão 

Preto – SP e Relatório da Reunião do Coletivo Nacional de Comunicação de 

março/2000) do setor de comunicação do Movimento Sem Terra é “acumular força para 

alcançar o objetivo: o Socialismo.” Os relatos das reuniões trazem como proposta, o 

acumulo de forças, para que assim alcance o desejado, tendo a comunicação um papel 

de suma importância. 

 

Diante dos desejos e anseios do Movimento Sem Terra, podemos destacar três 

conceitos básicos que o MST afunilou. Abaixo segue os objetivos em que o setor se 

apoia, espelha e persiste. 

 

 

Objetivos do setor de comunicação: 

 

1) Massificar o Projeto Popular para o Brasil  

2) Massificar o Projeto Popular para a Agricultura 

3) Fazer a disputa ideológica contra os meios de comunicação das elites 

 

Papel da militância do Setor de Comunicação dentro da Organização: 

 

1) Realizar as tarefas práticas do Setor de Comunicação em nível nacional, 

estadual, regional e local. 

2) Articular as atividades do setor de Comunicação do MST com os demais 

setores do Movimento 
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3) Articular a militância do MST em geral para o desenvolvimento de tarefas 

do Setor, no entendimento que todos somos comunicadores e todos temos o 

direito à informação, assim como o dever de tornar a informação acessível a 

todos. 

 

Linhas políticas gerais de trabalho no Setor de Comunicação: 

 

a) Construir a organicidade do Setor de Comunicação, em nível local, 

regional, estadual e nacional, dentro dos princípios e objetivos do MST. 

b) Fazer discussões e estudos sobre a importância da comunicação nos 

assentamentos, acampamentos e instâncias do MST. 

c) Garantir a formação política e técnica dos militantes comunicadores, dos 

zeladores do Jornal Sem terra e dos nossos militantes radialistas. 

d) Trabalhar a mística em torno de nossos meios de comunicação e de ser 

militante comunicador. 

e) Desenvolver e potencializar os instrumentos de comunicação que já temos 

com destaque para o Jornal Sem Terra e nossas rádios, além de usar a nossa 

criatividade para desenvolver um sistema de comunicação eficiente para o 

MST e do MST para a sociedade.  

f) Trabalhar em conjunto com os outros setores do MST, e trabalhar o todo do 

Movimento. 

g) Ampliar o número de pessoas que possam colaborar no Setor de 

Comunicação e envolver cada vez mais a nossa juventude no Setor.   

h) Contribuir com o avanço político e organizativo do MST, com vistas a 

construir o todo do Movimento e o específico da Comunicação. 
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3. OS CONTEÚDOS PUBLICADOS NO MEIO EM QUESTÃO. 

CONSTRUINDO NOVAS PRÁTICAS COMUNICATIVAS OU MANTENDO 

AS EXISTENTES? 

 

 

Ao se tratar de uma mídia do MST, temos de levar em consideração que este 

Movimento já possui diversas mídias, como é o caso do Jornal Sem Terra (JST); a 

Revista Sem Terra; Rádios a nível estadual e nacional; o Jornal Brasil de Fato, Site MST 

e Assessoria de Imprensa (OLIVEIRA, 2009). Estes por sua vez possuem suas próprias 

características, vejamos algumas dessas: O Jornal Sem Terra tem como prioridade dar 

uma resposta para a base social deste Movimento, ou seja, levar as informações sobre as 

lutas, conquistas e a realidade atual do MST, bem como seus desafios. Desta forma o 

JST é distribuído a nível nacional a fim de manter o diálogo com as bases (acampados e 

assentados da reforma agrária). Trazendo em suas publicações informações sobre as 

atividades realizadas nos demais estados. Assim a base do MST se mantém informada 

sobre as questões pertinentes a si. Como afirma Guilherme Jeronymo Pereira Hernandes 

e Oliveira (2009) em seu trabalho de mestrado sobre as mídias do MST. 

 
 

Esta comunicação, classificada pelo assessor de imprensa do Movimento 

como uma comunicação que responde a demandas pré-existentes, tem duas 

funções principais, a de informar a própria base social do MST sobre 

questões de seu interesse, algo em torno de 120 mil acampados e 350 mil 

assentados, distribuídos em 23 estados e no Distrito Federal, e informar a 

sociedade sobre as demandas e interesses do Movimento. Tem portanto uma 

função de manutenção da unidade interna e de formação de uma base de 

atuação política (OLIVEIRA, 2009, p. 9) 

 

 

 

A Revista Sem Terra tem um caráter mais intelectual, de forma que este meio 

dialogue com a sociedade, como são o caso de professores, amigos parceiros que estão 

inseridos em meios mais institucionais, ou seja, são formadores de opinião e público 

interno. Desta forma, a revista possui uma linguagem mais rebuscada do que o JST. 

Sendo assim a revista se difere muito do jornal, e esta não é difundida dentre as áreas de 

acampamentos e assentamentos (OLIVEIRA, 2009). 

 

As práticas com rádios no MST é uma relação antiga, pois segundo Francisco 

Marcelo Matos, integrante da Coordenação Nacional pelo Setor de Comunicação do 
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MST, este veículo propiciou a divulgação de informação do MST em diversos estados, 

pois as rádios seriam a forma mais econômica de fazer a articulação entre a sociedade 

local e ir para o embate de ideias, pois segundo Marcelo, o povo do campo não dispõe 

de muitos recursos técnicos e a prática de ouvir rádio nos interiores é comum e bem 

aceita, por conta dessa relação cultural criada entre povo e rádio. Segundo Marcelo, “o 

MST trabalha a organização interna com agricultores do assentamento e trabalhar com 

os agricultores que moram em torno das áreas e conseguem captar o sinal”. Marcelo 

ainda afirma que: “A rádio é o meio mais popular por isso a ideia de trabalhar com este 

meio e ainda alcança um grande número de pessoas”. Sendo assim, percebemos que as 

rádios no MST têm como função mobilizar e articular a sociedade local e moradora das 

áreas de assentamentos e acampamentos, sendo esta diferente do JST que trabalha numa 

perspectiva mais nacional e radio numa questão mais territorializada. 

 

A Assessoria de Imprensa corresponde basicamente a atender estudantes, a 

imprensa de direita e de esquerda que desejam obter informações deste movimento 

social, ou seja, funciona como porta voz do MST. Dentre essas diversas mídias 

encontram-se também o Site, na qual tem o papel de divulgar informações para a 

imprensa como um todo, assim como para aqueles que desejam obter informações mais 

gerais sobre o MST. O Site não propicia um debate mais elaborado até por que essa não 

é sua característica (OLIVEIRA, 2009). 

 

Uma vez discutidas as mídias consideradas mais importantes pelo MST, suas 

características e particularidades podemos retomar nosso objeto de estudo. Como 

exposto anteriormente, as mídias nacionais do MST não conseguem dar conta da 

produção de noticias locais, sendo assim questões pertinentes ao estado do Rio acabam 

ficando de fora. Dessa forma, a criação de mídias fora do vínculo nacional tornou-se 

uma prática do MST-RJ, o que deu origem ao Boletim MST-RJ. Assim, a partir daqui, 

proponho-me a fazer uma análise a partir do conteúdo veiculado no informativo. 
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3.1. ANÁLISE DOS INFORMATIVOS DO BOLETIM MST-RJ: SUA 

FORMA ORGANIZATIVA EM QUESTÃO. 

     

         

Para embasar esta análise pretendo expor neste espaço a produção elaborada dos 

informativos que circulam dentro da rede mundial de computadores, no caso específico, 

o Boletim MST-RJ. Para isso foram selecionadas 12 edições do Boletim MST-RJ, do 

ano de 2011, sendo separada uma edição por mês, ou seja, 12 publicações no total. Esta 

delimitação por sua vez tem como intuito qualificar esta pesquisa de modo que as 

referências não sejam apenas as contribuições dos autores, bem como as pessoas que 

fazem parte deste veículo comunicativo. Desta forma, selecionei alguns informativos 

com data de saída diferente, durante o ano referido acima. 

 

O Boletim segue minimamente um padrão em sua forma organizativa de 

diagramação, porém percebi que pode haver alterações em suas formas, de acordo com 

suas publicações. Sendo assim, a partir daqui faremos um breve relato de sua forma 

organizativa. O Boletim é enviado por e-mail, portanto logo na caixa de entrada o 

informativo se apresenta BOLETIM MST-RIO, número da edição mais a data de 

publicação e a indicação de até quando a mesma é valida, exemplo, 18/09 à 10/10/13. 

(veja foto) 
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Em primeiro lugar constam as NOTÍCIAS MST RIO, nesse espaço encontram-

se todas as coberturas dadas às notícias referentes apenas ao estado do Rio de Janeiro. 

Neste ponto devemos lembrar que em todas as matérias veiculadas neste meio nunca 

deixaram de seguir este formato. Sendo assim, a preocupação com o fazer jornalístico 

voltado às questões pertinentes ao MST do Rio se tornam evidentes. Este espaço que 

compreende as noticia do Rio de Janeiro, nem sempre são de informações voltadas ao 

MST. Em diversas edições do ano de 2011 encontramos publicações de organizações, 

como por exemplo, atividades relacionadas ao Movimento dos Pequenos Agricultores 

(MPA), porém isso não é uma determinante. A foto abaixo, por exemplo, mostra uma 

atividade do MST-RJ. (Veja foto) 
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O informativo conta também com um espaço dedicado as notícias referentes ao 

Brasil. Neste espaço são divulgadas  informações, sendo estas  do MST ou não, 

podendo variar, Penso que aqui haja um filtro, onde seja analisado pela coordenação do  

Boletim  o que será publicado ou não. Não há uma forma padrão de estabelecimento de 

regras, como por exemplo, na edição N° 20 que compreende a data de 15/05 a 

31/05/2011, trás uma matéria falando sobre as discussões em torno do código florestal 

(Código Florestal: raio-x da tramóia). Logo em seguida temos uma matéria falando 

sobre o Movimento dos Pequenos Agricultores (MPA se prepara para Jornada de Luta 

Camponesa). Esta matéria  fala das mobilizações em torno da comemoração dos 15 anos 

de existência desse movimento, bem como suas estratégias de luta. Abaixo segue 

exemplo de como este se revela. (veja foto). 
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A Campanha Contra o uso de Agrotóxicos em alimentos é uma campanha a nível 

nacional organizada por diversos setores da sociedade, movimentos sociais, entidades, 

etc. Sendo essa uma bandeira de luta do Movimento Sem Terra (MST). Neste sentido, 

constatamos que o informativo MST-RJ também contribui na organização desta 

atividade, divulgando e pautando esta questão que por sua vez também é pauta de outros 

diversos setores e seguimentos da sociedade. Portanto, o MST-RJ contribui com a 

campanha. (Veja foto) 
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Após o espaço dedicado as notícias relacionadas ao Brasil, encontramos a parte 

referente às publicações a nível internacional e a Via Campesina.  Esta sessão nem 

sempre aparece no informativo, pois em análise dos 12 boletins lançados ao longo do 

ano de 2011, não constatamos nas publicações este espaço reservado às noticias 

internacionais. Constatamos que a estrutura organizativa do veiculo pode variar, e 

publicações referentes à Via Campesina e Atividades internacionais nem sempre 

constam no Boletim. 

 (Veja foto). 



51 

 

 

 

 

O Boletim conta ainda com um espaço de agenda, ao qual trás um calendário de 

lutas não só do MST, mas lutas que ocorreram no decorrer dos dias na sociedade 

carioca, assim como divulga datas de reuniões, assembleias gerais, convocatórias, etc. 

Nesse espaço identificamos uma espécie de agenda de mobilizações locais. Este aspecto 

reforça nossa hipótese de pesquisa que atribui importância às criações e manutenções de 

mídias locais do MST.   (Veja foto). 
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Por último o Boletim coloca a disposição do público leitor links relacionados à 

forma de “expediente”, ao qual expõem o contato possível com a produção do 

informativo para aqueles que desejem sugerir matérias, etc. Além disso, faz menção ao 

Site do MST Nacional e a alguns parceiros colaboradores, como o Núcleo de Apoio a 

Reforma Agrária (NEARA) e o Núcleo Piratininga de Comunicação (NPC). Este coloca 

também a disposição à versão on-line do Jornal Sem Terra e da Revista Sem Terra. (Veja 

foto). 



53 
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3.2. A PRODUÇÃO DE NOTÍCIAS DO BOLETIM MST/RJ. 

  

 

Em conversas para a pesquisa desse tema com diversos dirigentes do Movimento 

Sem Terra do Rio de Janeiro, podemos perceber que a maioria das falas é semelhante.  

Todos afirmam que apesar do Boletim ser o melhor meio de comunicação do 

movimento no estado, este ainda está desmobilizado, pois muitos dirigentes do MST 

ainda não conseguem produzir matérias para alimentar este meio de comunicação.  

Muitos desses problemas ocorrem, porque há um acumulo muito grande de tarefas e 

também há dificuldades no sentido da produção de notícias, pois produzir uma notícia 

não é algo simples para a militância do MST-RJ, implicando em habilidades específicas 

do campo da comunicação e do fazer jornalístico, caso de conhecimento sobre 

noticiabilidade, lead, reportagem e linguagem do jornalismo. Por outro lado, o MST-RJ 

não possui um coletivo de comunicação organizado a ponto de suprir as necessidades 

que o mesmo exige, sendo assim, a produção de conteúdo se torna mais trabalhosa e 

complexa. Por outro lado, os colaboradores, muitas das vezes, não conseguem dar conta 

da produção a tempo, pois o tempo destinado a essa atividade é restrita, até por que os 

indivíduos que atuam no Boletim não trabalham exclusivamente para o informativo, 

portanto há um acumulo de tarefas, fazendo com que muitas das vezes atrase ou não se 

consiga contemplar as atividades feitas pelo MST do Rio de Janeiro a nível estadual. 

 

Umas das avaliações feitas pelas próprias lideranças, é que a militância 

envolvida nos setores de atuação do MST/RJ não consegue dar conta das atividades de 

seus respectivos setores e ainda atender a produção textual do Boletim por vários 

motivos, que além do fator tempo, inclui, a falta de qualificação técnica. Além disso, há 

também muita dificuldade quanto ao formato que as matérias são escritas, pois as 

matérias veiculadas no informativo não necessariamente seguem ao formato padrão do 

LEAD, mas de certa forma estabelecem seu próprio formato na produção de noticias, o 

que dificulta a participação da militância na construção e consolidação do objeto. 

             

Ana Biatriz de Carvalho, pedagoga formada pela Universidade Federal do 

Espírito Santo (UFES), dirigente estadual do MST/RJ, atuante no setor de educação, é 

uma das muitas militantes que recebem o Boletim em seu e-mail, a mesma faz diversas 

reflexões sobre o informativo, umas dessas reflexões traz a problemática da construção 
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da noticia citada no parágrafo anterior. Ana Biatriz enfatiza que, “mesmo com todos os 

problemas a militância do MST tem se esforçado muito para manter o Boletim sempre 

abastecido com as informações dos setores do movimento”, a entrevistada acrescenta, 

“a construção de um setor de comunicação ativo e atuante no estado é de extrema 

importância, tendo em vista que o papel da comunicação mediante a sociedade exerce 

um grande poder” (Entrevista, Ana Beatriz, setor de educação/MST-RJ, 2012).  

             

A partir da coleta de informações feita em conversas com diversos grupos de 

militantes e de acordo com a dirigente do setor de educação, Ana Biatriz, podemos 

perceber também que o militante designado para cumprir a tarefa de cobrir um 

determinado evento do Movimento Sem Terra, não se prepara para cumprir tal tarefa. O 

mesmo não tem a preocupação de elaborar uma pauta, ou seja, esse sai sem o mínimo de 

preparação prévia para realizar a tarefa delegada (dados obtidos através da própria 

militância). A maior parte da militância que atua nos setores deixa para escrever a 

matéria referente ao seu setor e atividade, após a realização de todas as atividades, até 

por que há um acumulo de tarefa, e o Boletim não trabalha com a notícia factual, por 

tanto, a militância acaba deixando para produzir a noticia muito tempo após a realização 

de determinada atividade. Isso faz com que a matéria perca muitos dados importantes, 

onde muitas dessas informações só poderão ser percebidas no calor de cada ato feito 

num determinado evento proposto pelo MST. Um exemplo claro disso, foram às 

atividades realizadas na região Norte do estado (Campos dos Goytacazes), quando a 

militante Elisangela das Dores Carvalho, coordenadora do setor de educação do 

MST/RJ participou da organização do Encontro anual dos Sem Terrinha
3
 (2012). A 

militante ficou com a tarefa de produzir uma matéria para o Boletim, porém a mesma 

não se “preocupou” em ir construindo a noticia. Segundo Elisangela. 

 

 
A produção de noticia é um processo muito complicado e difícil de ser 

realizado, pois escrever de forma que outras pessoas entendam é mais 

complicado, além disso, o processo jornalístico de apuração, entrevistas, a 

costura da noticia tem uma forma de ser produzida que vai além de narrar 

uma história de forma aleatória. (Elisangela Carvalho, entrevista, 2013) 

                                                 
3
 O Encontro Sem Terrinha é o espaço que reuni as crianças das áreas de assentamentos e acampamentos 

de todo o estado do Rio de Janeiro. Este encontro é realizado todos os anos pelo MST-RJ, a fim de inserir 

as crianças na luta pela reforma agrária, além de ser um espaço de confraternização, reconhecimento e 

mobilização. Esta atividade é realizada sob uma demanda a nível nacional no MST. O encontro é 

realizado no mês em que se comemora o dia da criança. No Rio de Janeiro o encontro esta no sua XIV 

edição. 
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Sobre essas questões e produção podemos concluir que processos de formação 

de um setor específico de comunicação são fundamental para a elaboração do 

Boletim/MST-RJ. Até o momento, o informativo exerce papel importante na divulgação 

e propaganda deste movimento. O Boletim tem sido elaborado por muitas pessoas do 

setor de educação, produção entre outros setores. 

Todos os setores do MST-RJ contribuem com a informação para abastecer o 

informativo, Gênero, Cultura, Comunicação, Produção, Educação, Frente de Massa, 

Direitos Humanos, Juventude e Formação. Entre esses setores, os que mais contribuem 

com o informativo é o setor de educação e Produção, pois estes permanecem mais 

tempo nas áreas e são os dois setores mais organizados e com maior número de 

militantes.   
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3.3. A CIRCULAÇÃO DO BOLETIM 

 

             

Um fato intrigante a ser incorporado a pesquisa, é a satisfação por parte da 

militância em ver as notícias do seu movimento circular, em que os protagonistas e 

narradores da história são eles mesmos. No decorrer das entrevistas feitas, podemos 

perceber mais uma vez a preocupação com a comunicação de dentro para fora do 

MST/RJ. Assim como afirmaram outros militantes que recebem o informativo em seu e-

mail, Elisangela afirma que:  

 

 
A comunicação é fundamental na sociedade. Além disso, a comunicação 

ajuda a propagar e vender a imagem do MST contribuindo para 

desmistificação do que é o movimento perante a sociedade carioca (...). Além 

disso, é bom ver as coisas que produzimos estão contribuindo com o MST, 

assim como com o conjunto da sociedade. (Entrevistada, Elisangela 

Carvalho, entrevista  2012). 

 

 

Neste sentido, podemos ver que os militantes além de produtores da notícia são 

também receptores do próprio conteúdo. Nesse contexto podemos destacar que o 

advento da internet tem possibilitado um modelo comunicacional não muito 

convencional, ou seja, um modelo onde o emissor também é receptor em potencial das 

noticias veiculadas nesse meio. Não que esse modelo seja adotado pelo todo dos meios 

e formas de comunicação dentro da internet, pois os meios de comunicação 

hegemônicos também adentraram a internet.    

            

As informações contidas no Boletim tem ido para além do ato de informar a 

pessoas que recebem as informações, pois os militantes entrevistados vêm usando as 

noticias em suas atividades, principalmente nas atividades de diálogo com a sociedade. 

Segundo Ana Biatriz, o MST é um movimento muito grande, com diversas frentes de 

trabalho e setores, desta forma, as informações não ficam restritas a um determinado 

setor, descentralizando as informações das diversas frentes e setores, não deixando as 

atividades ficarem restritas as regiões do estado (Norte, Sul e Baixada Fluminense). 

Podemos perceber que boa parte da militância utiliza as informações contidas no 

veículo, porém percebemos que isso não é referente a todos que recebem essas 

informações. Abaixo traremos estes questionamentos a tona. 
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Embora a produção textual, o conteúdo, a veiculação das informações sejam 

uma das grandes preocupações da militância do MST do Rio de Janeiro, outra questão 

levantada pelo militante Daniel Vieira Junior, estudante de serviço social na 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), morador do Assentamento Terra 

Prometida (Baixada Fluminense-Nova Iguaçu-RJ), é o acesso à informação via internet, 

pois embora a militância do MST procure sempre está conectada a internet há processos 

de exclusão digital no meio rural.  O militante faz a seguinte resalva. 

 
(...) A gente sabe que a internet para nós nem sempre é viável, pois nos 

assentamentos e acampamentos é um muito difícil para acessar, por que a 

distância dos centros inviabiliza o acesso e a cobertura é péssima e não existe 

lan houses próximo e nem casas digitais nos assentamentos, e em muitos 

acampamentos nem energia elétrica temos,  Daniel Vieira Junior, entrevista, 

2013 
             

 Embora o militante tenha levantado questões emblemáticas para essa pesquisa, 

ele também afirma que “apesar de tudo o Boletim é o que temos de melhor no momento 

para nos comunicarmos com um grupo maior de pessoas. Esses problemas não devem 

atrapalhar a proposta do Boletim” (Entrevista com Daniel Vieira Junior, 2012).  O 

militante faz uma ressalva, “é importante tomar cuidado com o que é veiculado, por que 

não se sabe o que será feito com a notícia após sair no Boletim” (Entrevista com Daniel 

Vieira Junior, 2012), ou seja, há uma preocupação por parte do militante com os usos 

que serão dados às noticias após serem publicados, e quando essas informações 

ganharem rede mundial de comutadores. 

            

 Ao longo dessa pesquisa, pude perceber que não há uma pessoa específica de 

cada setor do MST-RJ para produzir notícia para alimentar o informativo. A notícia é 

produzida de forma aleatória, ou seja, independente se o militante é de um setor ou não 

e está participando de uma determinada atividade que não é referente ao seu setor 

específico, de qualquer forma, este sujeito militante, automaticamente, terá de produzir 

algo para enviar ao Boletim, se assim for encaminhado por suas direções. Sendo assim, 

vimos que a tarefa vai para além de produzir notícia do setor onde se tem domínio, o 

que talvez dificulte ainda mais a produção textual destes indivíduos. No entanto, essa 

fragilidade não invalida a criação do informativo, este tem suma importância para as 

mobilizações do Rio, mas exige processos de formação de produção da noticia com 

estes militantes. Não necessariamente, constata-se a necessidade de jornalistas, mas a 

formação de produção de informação para militantes de setores próximos ao setor de 
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comunicação como os setores de educação e produção que já atuam na elaboração de 

matérias para o informativo.  

 

 

3.4. A RECEPÇÃO DO BOLETIM MST-RJ  

 

            Segundo dados obtidos através da pesquisa feita em campo com os 

receptores, podemos perceber que o objeto tem conseguido alcançar a demanda que é 

manter o diálogo entre a própria militância do MST-RJ. Embora isso ocorra, outras 

mídias são vistas no sentido de obter outra visão que não seja uma de dentro para fora, 

mas também uma de fora para dentro, ao qual se destaca as demais imprensas 

alternativas existentes no Rio de Janeiro, como é o caso da assinante do Boletim, 

Juliana Gomes Moreira do Centro de Documentação da Universidade Federal Rural do 

Rio de Janeiro (CPDA-UFRRJ). Ao ser indagada sobre quais jornais ou revistas prefere, 

Juliana Gomes responde que: “Em geral coisas das mídias alternativas que estejam on-

line”, sendo  o estar on-line definitivamente primordial para a entrevistada. Este ponto é 

interessante na medida em que o Boletim se confronta com as possibilidades de acessos, 

pois algumas entrevistas apontaram que há dificuldades com relação ao acesso de 

informação através das mídias on-line. Merece destaque também na medida em que o 

objeto (Boletim) se propõe a estar em constante diálogo com um público alvo que tem 

como característica essa relação próxima com a internet. 

         

Referente à questão do acesso a informação via internet , há disparidades, pois 

na coleta de entrevistas, pude perceber que algumas pessoas - mesmo com 

características mais urbanas e que morem próximo ao centro/capital, onde a facilidade 

de acesso se torna maior por conta das possibilidades que estes centros oferecem - 

sentem dificuldade ao acessar informações do Boletim MST-RJ, como é o caso de 

Mariangela Costa Soares, professora e militante do Sindicato dos Profissionais da 

Educação (SEPE). Mariangela, afirma que tem dificuldades ao acessar informações pela 

internet, pois não lhe sobra muito tempo por conta de sua carga horária, entre outros 

problemas familiares expostos pela entrevistada.   
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(...) Não possuo internet, pois o tempo para uso é limitado, pois a vida como 

professor é corrida (...).  Tenho problemas familiares relacionados à saúde de 

meu pai, e quando chego em casa minha rotina continua, por que cuido dele e 

ainda tenho que organizar a casa (...). A vida de mulher que trabalha fora e 

mantém uma casa e ainda lidar com problemas de saúde não sobra muito 

tempo. Nos espaços que tenho acesso como a escola que trabalho, tenho que 

focar e dar prioridade ao trabalho que assumo com meus alunos, mas sempre 

que posso acesso e leio as informações. ( Mariangela Costa Soares, entrevista 

2012).  

 

      

Mesmo que a facilidade de acesso à rede mundial de computadores seja maior na 

capital e com os amigos do MST-RJ que atuam nos grandes centros, boa parte dos 

entrevistados não utiliza informações do Boletim para trabalhar em seu cotidiano e em 

sua própria militância desenvolvida nas diversas áreas e setores da sociedade. Com 

relação aos usos que são dados, percebo também, que em sua grande maioria, somente a 

militância do MST-RJ utiliza as informações contidas, pois como mostrado pela 

pesquisa de campo, uma parcela significativa das pessoas apenas se apropriam da 

informação, outras quando conseguem se apropriar das informações não as utilizam em 

seus meios sociais. Um exemplo que trago para explicitar essa relação é a resposta da 

assinante do Boletim, Juliana Gomes Moreira (CPDA-UFRRJ), ao se deparar com a 

pergunta do questionário aplicado aos receptores. Pergunta (16). Usa as informações 

contidas no Boletim em seu dia a dia? Para  que usa? A mesma afirma que: “Sim, para 

me manter informada sobre as atividades gerais do MST”. Sendo assim, percebo que a 

relação com o objeto é restrita na medida em que a entrevistada não expõe uma relação 

para além do ato de  informar-se)  sobre questões deste movimento. 

          

O Boletim desde seu surgimento sempre teve como preocupação a questão do 

lidar com a comunicação local a fim de divulgar o MST-RJ para a sociedade carioca, 

compreendendo que em relação às atividades no âmbito nacional e internacional o MST 

já possui mídias que lidam com este lado. Pela demanda do MST nacional ser muito 

grande, e as atividades em torno da comunicação não conseguirem contemplar as 

atividades de todos os estados, faz-se necessário à construção de outras mídias sobre 

outra perspectiva, sendo essa mais local, ou seja, que vise apenas às atividades 

centralizadas no estado de origem, no caso em questão o Rio de Janeiro. Sendo assim, 

através das análises feitas das publicações neste veículo percebo que a questão do 

nacional ainda encontra-se presente, como e o caso de notícias que são retiradas do 
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próprio site do MST (www.mst.org.br), como diz Alan Tygel, integrante do grupo que 

compõem o Boletim MST-RJ.   

 

 

Cada matéria é produzida ou pela equipe do Boletim, ou por militantes do 

MST solicitados para essa tarefa, ou são reproduzidas de outras paginas, 

sobretudo site do MST nacional, Brasil de Fato, Campanha Contra os 

Agrotóxicos, entre outras. Após a produção de matérias, elas são editadas 

pela coordenação do Boletim e inseridas no site do próprio Boletim 

(boletimmstrj.mst.rj.br).  

 

          

Embora ainda haja publicações de informação do MST a nível nacional, o 

Boletim foi pensado para atender o local, e por estar na lógica do local o informativo 

peca neste sentido, pois o site do MST bem como os demais meios que dialogam com a 

sociedade brasileira já estão estabelecidos e são de conhecimento de uma parcela 

considerável da sociedade. Sendo assim, o dar conta do local se torna prioridade na 

medida em que o MST-RJ não tem visibilidade dentro do próprio estado. 

            

A problemática em torno do Boletim também se dá na medida em que o objeto 

não consegue sair da esfera da esquerda carioca. Sabendo que o intuito do MST-RJ é 

apenas dar uma resposta sobre as atividades locais para a sociedade, questiono no 

sentido de fazer deste meio de comunicação aproveitando-se da internet para torná-lo 

mais visível e fazer deste de fato uma ferramenta de contra hegemonia da comunicação 

carioca? Onde este possa confrontar outros meios estabelecidos e que detém o poder 

comunicativo no estado. Sabendo das grandes limitações que o MST-RJ possui, qual a 

perspectiva deste meio para com a comunicação?  

             

Alan Tygel, coordenador do Boletim MST-RJ ao se perguntar sobre o motivo 

que levou o uso da internet como forma de divulgação de informação, afirma que. 

 

 
Pela estrutura que temos, a única forma possível de divulgação do boletim é 

via internet. Sabemos de todas as limitações que este meio traz, 

principalmente em se tratando de um movimento cuja base social encontra-se 

no meio rural, com muitas restrições de acesso.  Mesmo assim, durante a 

feira da reforma agrária de 2012 distribuímos a primeira edição impressa do 

Boletim, contendo uma compilação das principais notícias do ano. (Alan 

Tygel, entrevista, 2013). 
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Aqui podemos perceber o caráter e poder da rede mundial de computadores e as 

formas que este aparato pode contribuir com a luta de classes. Porém ao afirmar a 

necessidade de fazer um Boletim especial na forma impressa, percebemos que o 

informativo não esta contemplando por completo sua função. Além disso, vimos que 

um meio que circule apenas via internet não esta suprindo a fome e a sede por 

comunicação partindo de outro ponto de vista, ou seja, um ponto de vista que seja 

voltado para realidade da classe trabalhadora. 

             

Segundo Alan Tygel, o informativo tem hoje cerca de 3.000 pessoas que 

recebem informações contidas neste veículo, sendo uma parte desta solicitada por 

pessoas de diversas organizações. Houve também solicitações de pessoas que não fazem 

parte do próprio MST e das demais organizações, ou seja, o Boletim deixou de ser 

apenas um veículo para comunicar-se entre a esquerda carioca, passando a assumir um 

papel contra hegemônico mediante os demais meios de comunicação de massa do Rio 

de Janeiro. Alan, coordenador do Boletim no estado faz a seguinte reflexão. 

 
 

Considero a luta pela informação uma das mais importantes trincheiras de 

batalha dos dias de hoje. Através do Boletim tentamos combater a 

estigmatização do MST feita pela grande mídia e mostrar como o movimento 

é importante para o desenvolvimento (...). Podemos dizer a crítica ao modelo 

capitalista e suas consequências, e o apontamento de direções contra-

hegemônicas são um critério geral para notícias do Boletim. (Alan Tygel, 

entrevista, 2013). 

 

 

Desta forma, o informativo coloca-se na contra mão do sistema, onde este 

assume o papel não apenas de dar visibilidade aos seus parceiros e amigos, mas sim 

construir meios que possibilite a inserção destes meios de comunicação sobre a forma 

de disputa, ou seja, inserir o objeto na disputa/luta contra os grandes meios de 

comunicação. Mesmo que este meio ainda seja pequeno, a forma como é produzido e 

organizado, assim como à proporção que este tomou deixa implícita esta relação contra 

hegemônica. 

          

Para Alan, este veículo ainda encontra-se em construção na medida em que 

compreende suas fragilidades, pois quando questionado sobre o que poderia ser feito 

para ampliar as atividades referentes ao objeto o mesmo avalia que: 
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A parceria com outros meios de comunicação é fundamental, além de uma 

estrutura de assessoria de imprensa que consiga pautar o movimento dentro 

de parte da grande mídia. Sobre parceiras, a mais importante hoje é com o 

jornal Brasil de Fato – edição RJ, e um bom exemplo de assessoria foi 

durante a jornada de lutas de 2013, quando realizamos uma coletiva de 

imprensa. (Alan Tygel, entrevista, 2013). 

 

 

O Boletim MST-RJ a partir de sua construção obteve grandes conquistas no 

sentido do avanço com a luta por reforma agrária no estado do Rio, principalmente com 

relação à divulgação e propagação do Movimento Sem Terra no estado. Segundo 

Marcelo Durão, da direção nacional do MST, o informativo recebeu diversos elogios no 

sentido de dar mais visibilidade ao MST e de contrapor o que os grandes meios de 

comunicação publicam. Segundo Marcelo Durão, vários foram os incentivos para que o 

Boletim continuasse atuando nesta perspectiva, sendo esses incentivos vindos de 

diversas pessoas ligados as mais diversas organizações, ou mesmo fora delas. 

  

Desta forma, Alan Tygel ao ser perguntado sobre quais conquistas este meio 

possibilitou, o mesmo afirma que: 

 

 

Hoje o Boletim é a maior referência de comunicação do movimento no Rio. 

Mesmo com sua fragilidade de equipe e estrutura, muitos militantes 

entendem o boletim como meio capaz de amplificar as ações do MST no 

estado.  

Outra conquista se situa na área de memória do MST no estado. Podemos 

dizer que a maior parte dos acontecimentos importantes ocorridos desde 2010 

estão referenciados no Boletim. Além disso, tivemos chance de fazer 

matérias em profundidade sobre a história de alguns acampamentos e 

assentamentos, que também são importantes enquanto memória. 

Entretanto, na minha opinião o mais importante é a atuação na área da 

comunicação popular, na medida em que transformamos atividades 

aparentemente cotidianas em notícia. Mutirões, formações ou realização de 

feiras deixam de ser apenas o dia a dia dos militantes e viram notícia. 

Ocupações são noticiadas não do ponto de vista da invasão, e sim vistos pelas 

lentes dos lutadores da reforma agrária. (Alan Tygel. Entrevista, 2013). 

 

Segundo as análises feitas a partir das entrevistas coletadas, podemos perceber 

que este meio de comunicação (Boletim) tem cumprido seu papel primordial que é 

suprir a necessidade de informação sobre as questões em torno da luta por reforma 

agrária realizada pelo Movimento Sem Terra carioca, mediante ao que se propôs de 

inicio, ou seja, dar respostas aos amigos, parceiros, entidades e etc. Sendo assim, as 

estratégias de comunicação desenvolvidas indicam os usos da comunicação para o 
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fortalecimento da posição e da leitura política do MST mediante a sociedade carioca.               

Um ponto interessante a ser incorporado aqui é a relação com a militância, ou seja, 

como o informativo é construído por sua própria militância há uma possibilidade maior 

de identificação entre texto e leitor, ou seja, uma identidade enquanto classe seja ela 

entre campo ou cidade – rural/urbano. O mesmo consegue pautar sua temática 

ideológica de forma que a exposição do Movimento entre em contraposição a que já 

esta estabelecida, ou apresentada como imutável, sendo essa alternativa vista por quem 

se propõe a fazer luta de classe, gerando diversas formas identitárias. Contudo, a 

pesquisa mostra a fragilidade que este meio possui no sentido de avançar com meio de 

comunicação de forma que este não fique restrito a uma parcela minoritária da 

sociedade. Mesmo que o objeto coloque para o leitor que seu objetivo seja apenas 

pautar suas noticias para os inseridos na luta de classe do Rio, faz-se necessário 

alavancar de forma que o informativo possa viabilizar a desconstrução da imagem 

negativa que o MST Rio possui diante da parcela majoritária da sociedade. 

      

Dentre os diversos entrevistados podemos perceber mais uma vez que o 

informativo não consegue ir para além da esfera da militância partidária, de movimentos 

sociais e demais organizações. Sabendo que este meio não tem como finalidade ir para 

além dessa esfera, mas levando em consideração as necessidades e demandas 

comunicativas levantadas pelos próprios militantes do MST/RJ, faz-se necessário a 

ampliação do Boletim na medida em que o informativo não consegue atender as 

demandas locais como é o caso da região Sul do Estado, tem como exemplo, a cidade de 

Valença, pois como afirma a militante do Partido Socialismo e Liberdade (PSOL), 

Luciana Bonfim de Miranda, “as informações do MST são muito restritas já que as 

mídias locais não veem como pauta as atividades do MST a nível estadual e nem a nível 

local”. Sendo assim, mais uma vez percebemos a necessidade de se construir um meio 

que mantenha o dialogo constante entre os militantes e a sociedade como um todo. 

         

 Além dessa questão citada acima, percebo que o Boletim não esta 

fugindo a esfera do informar, pois uma parte dos entrevistados para esta pesquisa afirma 

que usam o informativo apenas para se abastecer de informação como é o caso de 

Luciana Miranda, que ao ser perguntada sobre o que faz com as informações contidas 

no informativo, a mesma afirma que: “A utilidade e de informar e divulgar as lutas no 

Estado do RJ”.  A partir da fala da militante do PSOL percebemos que o Boletim é a 
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única fonte de informação que chega até ela, além disso, Luciana ao ser indagada sobre 

o informativo atender a realidade local ou não, a mesma afirma que: “Acredito que 

poderia ser melhor, se fosse  possível  um dialogo permanente  com a militância do 

MST da região Sul- Fluminense”. Luciana acrescenta que: “(...) repasso para os 

“compas” do partido e amigos do MST”. Ou seja, este informativo não passa de suas 

relações políticas mais próximas. 

         

Enquanto realidade local percebo que o Boletim tem deixado a desejar, pois 

como percebemos ao longo da pesquisa as pessoas que circulam pelos grandes centros 

da capital carioca, conseguem dialogar melhor com o informativo ou minimamente 

recebê-lo, claro que há dificuldades como visto anteriormente, mas minimamente o 

boletim tem possibilitado um diálogo maior com pessoas do centro urbano da capital do 

Rio de Janeiro. 

Através da pesquisa podemos analisar que os locais afastados da capital carioca 

o informativo pouco tem contribuído, pois como constatado pela pesquisa, militantes da 

própria organização (MST/RJ) não recebem o informativo em seu e-mail, pois em 

conversas com militantes da região Norte do Estado do Rio de Janeiro, muitos afirmam 

não receber, outros sequer conheciam este informativo, como é o caso da militante do 

MST Ruthineia Guedes, estudante de Pós Graduação pela Universidade Federal Rural 

do Rio de Janeiro (UFRRJ). A mesma ao ser perguntada sobre o Boletim, afirmou que: 

 
 

Não sabia que havia um Boletim circulando por e-mail, penso que isso tenha 

que ser potencializado por que sempre fico sabendo das coisas apenas por 

troca de e-mail e quando vou às reuniões da regional onde moro, ou quando 

conseguimos pegar o Jornal Sem Terra, coisa que é raro aqui, pois não é 

sempre que chega a nossa região (...). No mais vamos acompanhando o 

pouco que sai na televisão local aqui da região Norte e o que conversamos 

com os companheiros (...). (Ruthineia Guedes, entrevista, 2013). 

 

          

Alan Moraes, Morador do Assentamento do MST Zumbi dos Palmares, também 

localizado na região Norte do Estado, ao ser provocado sobre questões referentes ao 

Boletim acrescenta que:  

 
 

(...) sei que nós temos um Boletim, mas não sabia como era organizada e 

como ele chegava para as pessoas (...). O mesmo acrescenta, (...) acho boa à 

ideia de colocar informações sobre o que a gente faz aqui no Estado, assim 

podemos ver melhor nossas próprias atividades e atos, por que a televisão 



66 

 

 

local não dá muita visibilidade para o que fazemos (...). (Alan Moraes, 

entrevista, 2013).   

 

 

Sendo assim, no decorrer da pesquisa concluímos que este informativo nas 

regiões afastadas da capital carioca, pois para realizar as entrevistas para qualificar esta 

pesquisa percebemos que há uma dificuldade em encontrar militantes do MST/RJ que 

possa nos indicar pessoas e organizações que façam parte desta listagem de e-mail do 

Boletim do MST. Para dar continuidade as entrevistas fui a busca de diversos militantes 

do MST que pudessem me indicar pessoas de referência para encaminhar o questionário 

de perguntas relacionado a esta pesquisa, porém encontrei grande dificuldade neste 

ponto, pois as respostas apenas ficaram na hipótese da pessoa receber, pois me foi 

afirmado que não há certeza se as pessoas indicadas recebem o informativo. Pela 

listagem de e-mail do Boletim é impossível obter essa informação, pois a listagem não 

faz referência alguma de onde são as pessoas que compõem a caixa de e-mail deste 

informativo. Isso fez com que dificultasse o processo de apuração de conteúdo para 

embasar esta pesquisa. Mesmo com essas dificuldades, consegui apurar e relacionar o 

conteúdo. O que foi levantado mostrou que o Boletim precisa se qualificar mais e 

pensar na demanda por comunicação a nível local, não apenas pautar o MST de dentro 

para fora, mas também pautar este movimento de dentro para dentro de suas bases, pois 

a necessidade por uma comunicação voltada para dentro se torna cada vez mais 

necessária na medida em que os próprios militantes compreendem a demanda de uma 

comunicação voltada às questões pertinentes a eles mesmos.  

         

Além disso, pelo fato do setor de comunicação do MST/RJ, não estar organizado 

ao ponto de ter domínio sobre essas questões citadas acima, não há uma pessoa chave 

ou referência na comunicação que possa responder estas perguntadas levantadas no 

decorrer da pesquisa, ou seja, se houvesse uma pessoa chave que coordenasse essas 

saídas do Boletim, talvez pudéssemos chegar mais próximos dos envolvidos neste 

processo. Diante disso, podemos concluir que a difusão deste informativo tem como 

maior público as militâncias da capital carioca, ou seja, as formas de intervenção do 

informativo não consegue ir para além da esfera da militância de partidos, movimentos 

sociais, sindicatos e demais organizações, sendo que mesmo entre estes ainda há muita 

fragilidade, pois até mesmo militantes pertencentes à organização que produz o 

informativo ainda não conseguem receber em seu e-mail as informações contidas neste 
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veículo comunicativo. Logo, percebo que para alavancar como ferramenta contra 

hegemônica e pautar o local faz-se necessário que o Boletim perceba estas questões e 

avalie a sua realidade atual e a posição que ocupa hoje e tente se consolidar como 

ferramenta de comunicação do MST/RJ, já que as mídias nacionais do MST não 

conseguem atender as demandas locais do Rio de Janeiro. 

         

Com isso, percebo que o problema vai além, pois ao analisar as matérias 

veiculadas no informativo do ano de 2011, percebo que em sua grande maioria as 

matérias relacionadas à realidade local do MST/RJ estão de fora, pois as informações 

relacionadas às regiões entram de forma muito pequena ficando mais visível apenas às 

atividades nacionais do MST que são citadas no informativo, e as atividades 

relacionadas às entidades parceiras junto ao movimento Sem Terra, bem como suas 

atividades geradas em torno da capital.  

         

Para aplicação dos questionários que embasou esta pesquisa, foram enviados e-

mails para pessoas das regiões Norte, Sul e Baixada Fluminense, onde essas pessoas 

foram selecionadas por fazerem parte de uma organização que minimamente mantém 

dialoga com o MST/RJ, ou fazem parte do mesmo (conforme informado e cedido por 

militantes do MST do Estado). Desta forma, foram enviados para as três regiões o 

questionário, sendo este questionário respondido maciçamente por militantes do próprio 

MST que compõem a região Baixada Fluminense e a capital do Rio, sendo a região 

Baixada muito próxima ao centro do Rio. Nas regiões mais afastadas do Rio de Janeiro, 

como a região Norte e Sul poucos foram os militantes que enviaram o questionário 

respondido, além disso, muitas pessoas envolvidas nas organizações que dialoga com o 

MST/RJ retornaram o e-mail afirmando não receber o Boletim, outros sequer ouviram 

falar deste informativo, da mesma forma muitos militantes do MST retornaram estes e-

mails informando não receber o informativo.  

          

Mesmo que a ideia inicial do Boletim MST Rio tenha sido apenas pautar suas 

atividades sobre a forma de respostas as atividades deste movimento aos parceiros e 

amigos da capital, a pesquisa através das falas das pessoas envolvidas no processo, da 

militância em geral que participou deste estudo, demonstra que é necessário fazer com 

que o veículo busque formas e métodos para não ficarem preso às demandas apenas 

daqueles que estão em torno das lutas pela capital carioca, pois o próprio informativo 
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por si só já trouxe consigo a demanda de se expandir e qualificar na perspectiva de dar 

um salto qualitativo na comunicação do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem 

Terra do Estado do Rio de Janeiro (MST/RJ), já que as demais mídias nacionais do 

MST não consegue atender a demanda local. 

  

A partir das respostas obtidas através da pesquisa, vejo que para os militantes do 

MST e também para aqueles que fazem parte das demais organizações é necessário que 

o Boletim se amplie e se torne uma ferramenta que possibilite um maior dialogo entre as 

demais pessoas, seja ela do próprio MST ou de outras organizações, assim como, a 

sociedade que não esta inserida na luta ou organizações do Estado. A falta de um meio 

que extrapole a barreira entre as organizações de esquerda do Rio, sociedade civil e 

militância de movimentos são necessárias, assim como, as formas que este informativo 

se apresenta e circula, pois através das falas percebo que este meio ainda não conseguiu 

se afirma como forma comunicativa do MST mesmo que em diversas vezes tenha sido 

parabenizada por quem recebe os receptores ainda não vê este informativo como 

referência comunicativa do Movimento Sem Terra, enxergam como forma 

comunicativa, mas não como aquela que possa se pautar, pois para se informar sobre o 

MST-RJ ainda faz-se necessário apoiar-se em outras mídias, seja ela, convencionais ou 

formas alternativas da produção jornalística. 

 

A partir das análises feitas das publicações do Boletim MST Rio, no que 

compreende o ano de 2011, pude perceber que muito do conteúdo publicado não está 

atendendo a demanda local, mesmo aquela proposta anteriormente pelos idealizadores 

do informativo, ou seja, abastecer com informações do MST-RJ os amigos, parceiros e 

organizações próximas, pois este veículo comunicativo mostrou-se insuficiente, na 

medida em que podemos perceber através das analises feitas sobre as publicações do 

ano referido acima, as informações giraram em sua grande maioria em torno das 

atividades nacionais do MST e das atividades realizadas com entidades parceiras. Sendo 

assim, este exemplo mostra que o Boletim esta reforçando o método de comunicação 

adotado nacionalmente por esta organização social, ou seja, reproduzindo as mesmas 

formas comunicativas existentes. 
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Para compreendermos melhor questões como as citadas acima, trago para 

contribuir com leitor um quadro ilustrativo mostrando como o Boletim distribuiu suas 

matérias no ano de 2011. Para a elaboração deste quadro foi analisadas um publicação 

de cada mês referente ao ano citado acima. Para melhor compreensão e a leitura deste 

quadro, dividi da seguinte forma: Mês referente à publicação; número da edição do 

Boletim e sua data de publicação; Total de matérias contidas no informativo; Realidade 

local MST Rio, ao qual compreende as matérias referentes a esse movimento; MST 

nacional, ao qual corresponde apenas às publicações feitas deste movimento em nível de 

Brasil; Internacional, que compreende as noticia a nível mundial com amigos e entidade 

parceira fora do país; Brasil que seria a reprodução de notícias de mídias diversas sejam 

elas de veículos de esquerda ou de direita; Atividades de organizações parceiras do MST 

Rio que corresponde a notícias de atividades da relação que o MST-RJ possui na capital 

carioca.  

 

QUADRO ILUSTRATIVO DE MATÉRIAS POSTADAS NO 

INFORMATIVO NO ANO DE 2011. 

Ano - 2011 Edição do 

Boletim 

Total de 

matérias  

Realidade 

local/MST 

Rio 

MST 

Nacional 

Internacional 

MST/Via 

Campesina 

Brasil 

(reprodução 

de mídias 

diversas) 

Atividades 

de 

organizações 

parceiras do 

MST Rio 

Janeiro N° 11 

Saída 

12/01/2011 

                                       
     8 

 
       3 

 
     4 

 
       0 

 
      0 

 
            1 

Fevereiro N° 12 

Saída 

08/02/2011 

 
     4 

 
       2 

 
     2 

 
        0 

 
       0 

 
          0 

Março N° 13 

Saída 

08/03/2011 

 
     10 

 
       5 

 
     2 

 
        3 

  
          0 

Abril N ° 15 

Saída 

20/04/2011 

 
      10 

 
         1 

 
      2 

 
         1 

 
        1 

 
         5 

Maio N° 16 

Saída 

18/05/2011 

 
       11 

 
          1 

 
       6 

 
          0 

 
          0 

 
         4 

Junho N° 18 

Saída 

14/06/2011 

 
      11 

 
         2 

 
        9 

 
          0 

 
          0 

 
           0 

Julho N° 20 

Saída 

13/07/2011 

 
       9 

 
          3 

 
       4 

 
         0 

 
          0 

 
           2 
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Agosto N° 21 

Saída 

10/08/2011 

 
       8 

 
          4 

 
      1 

 
          1 

 
          0 

 
          2    

Setembro N° 23 

Saída 

14/09/2011 

 
        12 

 
          3 

 
       1 

 
           0 

 
         0 

 
          8 

Outubro N° 23 

Saída 

11/10/2011 

 
       8 

 
           1 

 
       3 

 
           2 

 
          2 

 
          0 

Novembro N ° 24 

Saída 

03/11/2011 

 
       10 

 
          1 

 
     4 

 
        2 

 
       2 

 
         1 

Dezembro N° 26 

Saída 

09/12/2011  

 
       12 

 
          2 

 
     5 

 
        1 

 
         1 

 
         3 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

          

Levando em consideração que o Boletim MST RIO não nasceu como meio de 

comunicação para disputar com demais meio de comunicação hegemônicos, e que 

este seria apenas utilizado para dar resposta sobre suas atividades aos amigos, 

parceiros e entidades em que o MST-RJ se relaciona, percebemos que esteja apenas 

a realizar sua proposta inicial, pois este informativo não tem conseguido relacionar-

se com sua base social, ou seja, acampados/as e assentados/as da reforma agrária e, 

por muitas vezes, nem com a sua própria militância que se encontra nas regiões mais 

afastadas dos centros urbanos. O informativo em sua forma inicial se propõe a 

divulgar e propagar o MST-RJ para seus parceiros, pois as mídias nacionais deste 

movimento não contemplam as demandas locais. Sendo assim, criou-se o Boletim, 

porém mesmo com a construção deste informativo percebemos que a demanda que é 

pautar o MST Rio e suas atividades não esta sendo atendida, pois nas publicações do 

informativo as questões relacionadas a este movimento a nível local é pequena e 

construída de forma muito singela e muitas vezes construída a partir do 

conhecimento local e do próprio MST que os militantes possuem, ou seja, um 

jornalismo construído na primeira pessoa. 

 

 Através das pesquisas e falas da militância do MST-RJ e das diversas militâncias 

que recebem este informativo em seus e-mails, podemos perceber que este ainda não 

tem sido suficiente para saciar a sede de informação que se tem por este movimento. 

Segundo a fala de diversos militantes das diversas organizações cariocas e visível 

que é necessário à construção de um meio que possibilite maior conhecimento sobre 

o MST Rio. Este ponto foi levando e debatido até mesmo com militantes da 

organização do Movimento Sem Terra. Além disso, a própria proporção que o 

Boletim tomou demonstra que é necessário um meio que possibilite maior interação, 

e que este informativo não seja apenas para fornecer informação a aqueles que já 

possuem um dialogo com o MST, mas sim que este meio torne-se uma ferramenta 

de comunicação que viabilize o embate de ideias e ideais nos diversos meios sociais 

da sociedade carioca. 

 

  Outra questão pertinente a se adicionado aqui é a relação que os sujeitos têm 

com este informativo, pois como constato ao longo dessa pesquisa, podemos 
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perceber que as informações contidas no Boletim apenas abastecem os sujeitos, 

porém os mesmo não utilizam em seu dia a dia, ficando às publicações restritas a 

caixa de e-mail de quem as recebe. Ou seja, os usos dados a essas publicações são 

mínimos, pois apenas uma parte da própria militância do MST-RJ utiliza este 

informativo como fonte que viabilize o dialoga com a sociedade carioca, sendo este 

ponto intrigante, pois se os integrantes do Movimento Sem Terra utilizam o Boletim 

para pautar o MST para a sociedade, não seria mais viável utilizar o próprio 

informativo para realizar tal tarefa? 

 

 Para, além disso, o que podemos identificar através da pesquisa, é que o 

informativo possui potencialidades, pois embora este meio ainda não tenha 

conseguido se estabilizar e se afirmar, percebemos que ele pode contribuir no 

avanço da luta de classe e no embate contra os grandes meios de comunicação, basta 

apenas qualificar e intensificar as formas de usos, bem como a forma de divulgação 

e propagação deste informativo. É necessário que os produtores de informação do 

Boletim sejam mais qualificados tecnicamente para redigir matérias para este 

informativo. 

 Aproximação com a realidade local do MST-RJ faz-se necessário na medida em 

que este informativo se propõe a pautar este movimento, sendo que isso não ocorre, 

pois segundo a pesquisa a reprodução de notícias a nível nacional e a nível estadual 

(atividades de parceiros da capital carioca) tem maior visibilidade e ganha mais 

espaço, deixando o local de fora, ou seja, o que ocorre dentro dos assentamentos e 

acampamentos não se torna notícia para aqueles que desejam conhecer o MST Rio, 

e quando se torna é de uma forma mínima, sendo essas a que mais deveriam ser 

exploradas, pois a demanda posta por este movimento é dar conta dos 

acontecimentos locais, e com o porte que o MST possui no Estado, as demandas não 

podem partir apenas dos grandes centros e regiões próximas. Dessa forma, torna-se 

viável a construção de noticias a partir de suas bases para publicizar este 

movimento, qualificar e mostrar para a sociedade o que acontece por de traz dos 

bastidores, ou seja, aquilo que a grande mídia não mostra. Para que isso ocorra, é 

importante que os militantes do MST-RJ envolvidos na construção de notícia para o 

informativo seja qualificada de forma técnica e possa trazer à tona a realidade do 

local onde residem ou atuem, ou seja, ter militantes habilitados nas regiões onde o 

MST-RJ atua para contribuir com a comunicação a nível estadual é de extrema 
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importância e relevância, sendo assim, percebo que é necessário criar uma estratégia 

de comunicação que contemple as regiões do Estado do Rio de janeiro (Norte, Sul e 

Baixada Fluminense).  

 

 Através dessa pesquisa, podemos constatar que os usos dados às informações 

contidas no veículo são poucos, boa parte desses usos ocorre apenas dentro da 

militância que esta inserida e mais próxima da capital e daqueles que produzem o 

informativo, sendo assim, as informações contidas no veículo ficam restritas a caixa 

de e-mail dos sujeitos. Dessa forma, torna-se difícil desvendar, dar visibilidade, 

pautar o MST-RJ de outra forma, de outros ângulos para a sociedade. 

 

 Ao longo da pesquisa vimos que o uso da internet como meio condutor foi o 

método mais barato e eficaz que o Movimento Sem Terra do Rio possuía no 

momento, porém percebemos ao longo deste trabalho que a internet não tem 

possibilitado muito a interação mútua entre os agentes, como dita na proposta 

anteriormente sobre o Boletim. Sendo assim, talvez seja hora de avaliar questões 

como essas e ver se realmente este método de levar informação até a população é 

eficaz e se de fato esta contribuindo com a luta de classe ao qual o MST se propõe a 

fazer. As próprias falas de militantes que atuam no informativo, como por exemplo, 

as falas de Alan Tygel (coordenador do Boletim), mostram que formas como 

Boletim em sua forma impressa surte e causa mais efeitos diante dos sujeitos, por 

tanto avaliar o informativo neste sentido torna-se necessário à medida que a internet 

não esta sendo mais capaz de suprir a necessidade comunicativa deste movimento. 

 

 Compreendendo as diversas fragilidades que este informativo possui, bem como 

suas potencialidades, penso que o MST-RJ esteja no caminho correto, ou seja, esta 

buscando avançar com a comunicação interna e externa, pois já se chegou à 

compreensão de que o ato de disseminar informação sobre este movimento é a 

chave para uma boa relação com a sociedade que já dialoga com o próprio MST, 

bem como para aqueles que não conhecem e fazem suas avaliações a partir da mídia 

tradicional. O informativo tem um potencial muito grande, embora ainda haja muito 

a se fazer no sentido de qualificar e potencializar suas atividades, de forma que este 

não fique restrito apenas a rede mundial de computadores, mas que este passo a 

partir da internet seja o molde para a construção de outras formas que contemple a 
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todos e todas sejam elas amigos, parceiros, organizações, entidades, assentados, 

acampados, ou seja, a sociedade num geral. 
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