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RESUMO 

 

Diante da complexidade que se procede os estudos de recepção, tendo em vista o 

conceito dialético relativizado aos objetos já estudados, não se diferencia desta pesquisa 

que pretende analisar a apropriação das informações do Programa Alô Litoral da Rádio 

Litoral FM no Assentamento Lucas Dantas do Movimento dos Trabalhadores Rurais 

Sem Terra (MST), ambos localizados em Ituberá no Baixo Sul da Bahia. Para isto, esta 

pesquisa tem como ponto de partida observar os interesses mercadológicos da rádio 

comercial e a formação política social que a convivência com o MST propõe, assim 

como a intervenção de seus veículos alternativos de comunicação nas interações sociais 

estabelecidas na comunidade rural. 

 

 

PALAVRAS - CHAVE: Recepção, apropriação, formação política social, Movimento 

Sem Terra, Rádio Comercial. 
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INTRODUÇÃO 

 

As diferentes interpretações realizadas em nosso cotidiano referente as 

informações que recebemos dos veículos de comunicação, me fez pensar sobre a reação 

que os cidadãos possuem diante destas informações como receptores deste bombardeio 

que vivemos no dia a dia. Será que os receptores destas noticias aceitam a informação 

como a verdade, nada além que a verdade? Ou refletem sobre as mesmas? 

Além desta questão que se apresenta de maneira mais superficial, o meu 

envolvimento com o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) que se 

inicia em 2002, aos meus 11 anos idade, e a minha participação assídua na militância a 

partir de 2007, me fez perceber que em seus princípios organizativos o processo de 

formação política ideológico, trabalhado em cima das questões sociais, critica o sistema 

capitalista e propõe um novo modelo social, com base na perspectiva socialista a partir 

da luta pela Reforma Agrária. Porém, até que ponto essa reflexão é colocada em prática 

nos acampamentos e assentamentos do Movimento?  

Indo um pouco mais além, minha vinculação com o Setor de Comunicação em 

2009, uma das frentes organizativas do MST, me fez compreender melhor a organização 

social dos grandes meios de comunicação, assim como, seus interesses capitalizados. 

Compreendendo as linhas de atuação do Setor e seus objetivos, surge uma outra 

questão: como o setor consegue estabelecer um dialogo com a base do Movimento 

sobre os debates que cercam a perspectiva ideológica do MST?  

Com estas questões enfatizadas, esta pesquisa propõe-se compreender como 

ocorre o processo de recepção e aceitação das mensagens emitidas pela Rádio Litoral 

FM no Assentamento Lucas Dantas, ambos localizados em Ituberá no Baixo Sul da 

Bahia, assentamento onde morei por 3 anos (2008 a 2012).  

Atualmente, não estou residindo neste assentamento, pois era dependente da 

família. A partir da militância dentro do Movimento me acampei no Acampamento 

Candelária, localizado no município de Wenceslau Guimarães a 1 hora e 30 minutos do 

Lucas Dantas.
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Pensando neste processo histórico de inserção e minha atuação quanto militante 

ao indagar estas questões, penso na necessidade de realizar uma pesquisa com ênfase 

nos estudos de recepção para contribuir mais e mais no fortalecimento do Setor de 

Comunicação do MST já que me proponho, levar em consideração os aspectos sócio 

formativos que envolvem uma comunidade Sem Terra, que possui 15 anos de 

existência.  

Iniciamos este trabalho fomentando que a Rádio Litoral FM (95,7) é uma das 

que possui maior audiência na região. Sendo que boa parcela dessa audiência provém da 

zona rural da cidade, que é composta por varias comunidades e três assentamentos do 

MST: Assentamento Lucas Dantas, Margarida Alves e Josinei Hipólito. 

Dentro da grade de programação da Rádio encontra-se o programa jornalístico 

“Alô Litoral” que já faz parte do cotidiano das pessoas, em particular, os moradores do 

Assentamento Lucas Dantas, objeto desta referida pesquisa. 

O assentamento possui cinquenta famílias. Visualizando cada família vale à pena 

salientar que o rádio é o meio de comunicação mais antigo e predominante nessa área, o 

que facilita o poder de aceitação das noticias e a sua força de convencimento. 

Para chegarmos a qualquer conclusão proposta a perspectiva metodológica 

adotada no desenvolvimento desta pesquisa se baseia no viés qualitativo, com foco na 

entrevista em profundidade, o que me possibilitou a partir de perguntas abertas a real 

compreensão dos entrevistados referente o objeto em questão. Já que este método 

contribui em proporcionar um espaço em que é possível observar os processos 

históricos pessoais e como este se relaciona com a construção da comunidade como um 

todo.  

Além disto, o processo qualitativo facilita observar a formação política social de 

cada pessoa e os supostos grupos que elas fazem parte dentro da localidade, por 

trabalhar em um eixo estruturante aberto e cheio de indagações ideológicas enraizado no 

processo de formativo. 

Pensando nisto, começo a refletir sobre três aspectos comunicativos que 

norteiam as estruturas midiáticas e analíticas: emissor, mensagem e receptor. Estas 
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questões são predominantes no viés informativo já que envolve os debates intercalados 

e interesses pessoais ao noticiar em grande escala um acontecimento. Nesta perspectiva, 

diante de um emissor que constrói ideologias próprias ao informar, deixando com que a 

parcialidade fale mais alto, prevalece o debate pessoal, sendo que este debate se constrói 

a partir de interesses relacionados aos fatos. 

 Além desta relação, a mensagem e o receptor estão intimamente ligados, desde 

que, as influências propostas pelo emissor sejam acatadas de maneira positiva ou 

negativa.  

Neste processo de apropriação, que é levado em consideração a recepção e a 

analise critica feita pelo mesmo diante da notícia, envolvendo também, a formação 

política social que cada pessoa possui no decorrer de sua vida, diante das oportunidades 

dadas para se construir seres pensantes e capazes de tirar suas próprias conclusões dos 

fatos. 

 Para pensarmos a construção ideológica social partindo do ponto de vista 

receptivo, deve ser indagado de ante mão, as influências do meio social a qual o ser em 

questão está inserido. Desta forma, torna-se mais nítido ainda que os aspectos sociais 

determinam a apropriação das informações vindo do externo para dentro de sua 

comunidade.  

Compreenderei neste primeiro momento, as possíveis influências que o 

Programa provoca nas relações estabelecidas entre as famílias do MST no qual o 

Assentamento se organiza, seguindo diretrizes e regras organizacionais. 

Para isso, esta pesquisa divide-se em três capítulos, ambos relacionando-se com 

objeto em questão e referenciando o debate em torno da pesquisa qualitativa e os 

estudos de recepção. 

 No processo analítico desta pesquisa que traz como título “Estudo de Recepção:  

Apropriação das Informações do Programa Alô Litoral no Assentamento Lucas Dantas” 

o primeiro capítulo, meu referencial teórico, inicia problematizando o complexo 

surgimento dos monopólios de comunicação, relacionando-os a partir de conceitos 

atuais e pesquisadores modernos, enfatizando o surgimento e limitações que possam vir 

a existir na prática comunicacional da Rádio Litoral FM.  
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Além deste debate, conceitua-se, ou melhor, procura-se fomentar os conceitos 

existentes em torno dos estudos de recepção, procurando estabelecer um dialogo direto 

entre as ferramentas utilizadas pela rádio e o processo de formação política ideológica 

que as famílias receptivas possuem. 

 Para chegar às conclusões propostas foi necessário ainda neste primeiro 

momento da pesquisa, realizar um panorama geral dos monopólios comunicacionais. 

Tendo como ponto de partida o processo de colonização, que conceitua-se a partir  das  

reflexões propostas nos estudos do „Coronelismo Eletrônico‟ é ponto de partida para 

definir como este conceito se relaciona e se estabelece diretamente no Nordeste, na 

Bahia através do „Correio da Bahia‟ e em Ituberá. 

 No segundo capítulo a pesquisa detalha o objeto em questão, o Projeto de 

Assentamento Lucas Dantas, iniciando o debate a partir do MST com ênfase no 

processo histórico da luta pela Terra no Brasil e o processo mecanização da agricultura, 

tendo como perspectiva a conjuntura política e agrária que vivia o país no momento em 

que emergi no campo uma organização que hoje é reconhecida nacionalmente pelo seu 

debate em favor da Reforma Agrária. 

 Neste princípio a relevância destas questões se reflete na ocupação de terra e os 

motivos que levaram as famílias que antes moravam nas cidades a promover soberania 

alimentar no Assentamento. 

 Neste segundo período da pesquisa o foco é o MST, sua organização e as 

influências que setor de comunicação deveria ter com a base que compõe a organização. 

Trocando em miúdos, trazemos o ideal ou a teoria dita nos princípios organizativos do 

movimento para mais na frente analisar como esta é colocada em prática no estado, na 

região, brigada e na comunidade. 

 Visando a comunidade, é historicizado a partir de relatos e depoimentos dos 

próprios assentados o processo de ocupação, resistência e produção agrícola no decorrer 

dos anos em que cada família se insere no MST. Nesta inserção, é visado em grande 

tonalidade a relação estabelecida entre cada assentado com a organização proposta pelo 

Movimento e a formação política dada. 
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  No terceiro capítulo desta pesquisa, é dado como base o processo analítico em 

torno da rádio Litoral FM, sua história, programação e com maior ênfase no Programa 

Alô Litoral, único espaço jornalístico proposto. Além disso, é conclusivo perceber as 

avaliações feitas pelas famílias assentadas referente o programa e como cada uma delas 

refletem em seu cotidiano o noticiado. 

 Conclui-se este trabalho apontando alguns limites de interação entre o MST, 

visualizando quanto uma instância, e a base da organização, que são os assentamentos e 

acampamentos. Tendo como bases analíticas que pressupõe processos teóricos, a partir 

de conceitos propostos por diversos pesquisadores das relações de apropriações 

estabelecidas entre uma determinada localidade com um veículo de comunicação. Nesta 

interação sociológica, o objetivo determinante se configura em ações (veicular a 

informação) e reações (apropriação). 
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1. COMUNICAÇÃO E PODER: AÇÃO E REAÇÃO 

 

 

2.1 UM PASSADO VIVO 

 

 

Uma vez que nosso objeto de estudo compreende uma analise do programa Alô 

Litoral, veiculado na rádio Litoral FM que tem também como receptores os assentados 

do Assentamento Lucas Dantas, localizado no município Ituberá - Bahia, entendemos 

que é importante situar o contexto de comunicação em que a radio Litoral FM se situa 

na sociedade brasileira.  Acreditamos que comunicação e o poder é uma problemática 

que nos envolve no cotidiano, esta por sua vez envolve este trabalho, pois analisamos 

uma emissora comercial que por sua vez se liga a trajetória do coronelismo eletrônico 

em que o rádio enquanto meio está situado. 

Tendo como base a construção da sociedade civil na qual vivemos hoje, as 

perspectivas comunicacionais permeiam todos os espaços de convivência e 

aprendizagem. Diante da atual conjuntura social, repleta de interesses capitalistas, a 

comunicação passa a ser vista com maior prioridade e grandes perspectivas pela 

burguesia brasileira por volta de metade do século XIX. 

O chamado Coronelismo Eletrônico de Novo Tipo (1999-2004), um estudo 

intitulado por Lima (2007) e Lopes (2007), traduzem os primeiros passos do poder da 

comunicação nas mãos de uma minoria, porém, com recursos financeiros o suficiente 

para controlar o poder de se comunicar em grande escala na época.  Leal (1980), um dos 

pesquisadores deste principio comunicativo, afirma que: “o coronelismo era um aspecto 

local da dominação política, um aspecto local das lutas e dos entendimentos políticos, 

embora refletindo-se nos círculos mais amplos e contribuindo, por suas características, 

para dar uma tonalidade própria a toda a vida política do país”. 

 

Diante dos aspectos citados por Leal (1980), o reflexo desta dominação 

política abrangia a comunicação, o que de certa forma, era vista como um 
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poder nas mãos dos tais coronéis. “Não será coincidência, portanto, constatar 

que as oligarquias dominantes em vários estados e regiões do país (sobretudo 

no nordeste), a partir das ultimas décadas do século passado, tem em comum 

o vínculo com a mídia. Em especial, com as emissoras de rádio e televisão 

comerciais e suas retransmissoras (RTVs), mas também com as emissoras 

educativas. Seus membros são detentores de mandatos nos diferentes níveis 

de representação no Executivo e Legislativo, sobre tudo, são governadores, 

deputados federais e senadores” (LIMA, LOPES, 2007, p. 03). 

 

 Ao construir uma relação entre o poder político e o poder midiático, se 

estabelece nestas vias ideológicas um único grupo que produz e divulga as informações. 

A ligação intima entre a individualidade de cada emissor, constrói uma divulgação 

interna dos interesses políticos e particulares. A comunicação neste caso se vê 

controlada. A criação de concessões surge neste período, nasce exatamente para 

bloquear a grande massa do direito de se comunicar e de produzir informação. 

 

Ao controlar as concessões, o novo coronel a si mesmo e aos seus aliados, 

hostiliza e cerceia a expressão os adversários políticos e é fator importante na 

construção da opinião pública cujo apoio é disputado tanto no plano estadual 

como no federal.” (LIMA, LOPES, 2007, p. 03) 

 

 Mais uma vez, confirma-se o uso do poder da comunicação para beneficio 

próprio ou de interesses econômicos hegemônicos. Nesse sentido, caracteriza-se uma 

comunicação construída num âmbito individual e mercadológico. 

 A opinião pública é objetivada e colocada como meta de ser controlada, tendo 

como pano de fundo um pressuposto de poder político que permeia frequentemente o 

seio social e as estruturas da comunicação no capitalismo. 

O poder de convencimento mediante a credibilidade conquistada pelos meios 

trouxe a tona uma perspectiva repleta de interesses. Neste fluxo mercadológico, o 

surgimento das primeiras formas de manipulação dos grandes meios sobre os receptores 

dá inicio a uma longa história de poder econômico e persuasão midiática.. 

Para Lair Ribeiro (2008), a comunicação e o poder caminham juntos 

visualizando dois eixos básicos. O primeiro reflete a força de convencimento dos meios 

sobre os receptores, e o segundo do poder econômico que os donos de tais veículos 

possuem. Tendo como base esses ideais, percebe-se que não existe uma divisão clara, 

mas sim, um caminho entrelaçado entre as formas de poder que a comunicação exerce 
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dentro dos meios midiáticos. Desse modo, gostaria de situar que a realidade dos meios 

de comunicação no Brasil e no estado da Bahia em particular se situa nesta realidade de 

comunicação hegemônica e poderosa. Esse será também o contexto social e político da 

radio Litoral FM e do programa Alô Litoral que analisaremos nesta investigação.  

Outro fator pertinente é levarmos em consideração os malefícios do uso do 

poder comunicacional, tendo como finalidade manipular ideias e ações. Considerando 

as questões sociais e políticas tratadas aqui, considera-se que o efeito desta manipulação 

pode provocar uma tentativa de controle do receptor, levando o mesmo a agir de acordo 

com a mensagem que lhe foi emitida. Essa aceitação ou não da mensagem varia de 

acordo com a credibilidade que o veículo possui ao receptor e de acordo com a trajetória 

deste sujeito que se apropriará das mensagens.  

Trabalha-se então com a ideia de que a realidade política dos meios de 

comunicação procura minimizar e controlar a opinião do público objetivando 

concretizar e alimentar questões individuais em detrimento das questões coletivas: 

A substituição da ideia de uso público da razão para exprimir interesses e 

direitos de um individuo, um grupo ou uma classe social pela ideia de 

expressão em público de sentimentos, emoções, gostos e preferências 

individuais (CHAUI, 2006, p. 11 e 12). 

  Se partirmos das dimensões políticas na qual os meios de comunicação  são 

estruturados, não existe ambiente propício a interatividade. Como afirmou-se 

anteriormente, o receptor encontra-se diante de um  contexto  propenso a propor a 

passividade, uma vez que controla a produção dos meios nas mãos de uma minoria 

hegemônica.  Deixando assim de construir uma produtividade plural e cultural que 

possa acontecer mediante os processos comunicativos estabelecidos entre emissor e 

receptor.  

Enquanto os relacionamentos interativos são altamente produtivos, os 

manipulativos são altamente destrutivos. Quando um dos interlocutores se 

considera uma pessoa e vê o outro como objeto, ou vice-versa, acontece a 

manipulação. E quando ambos os interlocutores se vêem e vêem o outro 

como pessoas, acontece a interação. (RIBEIRO, 2008) 
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 O interesse dessa pesquisa é repensar como o receptor se coloca diante desse 

coronelismo da comunicação e como este produz sentido diante de conteúdos 

ideológicos produzidos e emitidos pelos meios de comunicação de massa? 

 

2.2 O NORDESTE E SUAS OLIGARQUIAS 

 

Quando se pensa em monopólio comunicacional, percebe-se as diversas 

possibilidades de difusão desta força de manipulação por todo o território brasileiro.  

O nordeste brasileiro é rico em diversidade cultural, por conta da variedade de 

raças que estiveram presentes no período de colonização e outros aspectos culturais que 

foram desenvolvidos com o passar do tempo. O poder da comunicação atingiu esta área 

impondo as mesmas características do principio oligárquico. Ou seja, constituindo um 

processo de manipulação de interesses particulares.  

Assim como no coronelismo eletrônico, que divulga aquilo que de certa forma 

iria lhe beneficiar, gerando credibilidade no meio político, esta ferramenta de manobra e 

convencimento não se distingue aqui. Este desenvolvimento político entrou com muita 

força no mesmo período em que o coronelismo se destacou no Brasil, em meados do 

século do XIX.  

O nordeste refletia os primeiros aspectos deste modelo capitalista. Da mesma 

forma que os primeiros meios de comunicação se estabeleciam em estados mais 

estruturados economicamente e com maior número de mão de obra, como São Paulo e 

Rio de Janeiro,  quando esse processo  coronelista expandia-se no território brasileiro. 

 

Muitos veículos de comunicação (rádio, TV, jornal) na região Nordeste do 

país estão comprometidos com o poder político-partidário, já que muitos 

destes veículos pertencem a políticos de expressão nacional, regional e local. 

A (re) democratização dos meios de comunicação depende do 

desenvolvimento (econômico) da região, desde que não se concentrem nas 

mãos da elite oligárquica. No entanto, ás famílias que detêm o poder político, 

detêm o poder dos veículos de comunicação e automaticamente, também o 

poder econômico. Se antes tínhamos uma visão autoritária e arcaica da figura 

do coronel, atualmente, apresenta-se uma nova imagem: tecnológica e 
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moderna. O neo-coronel de hoje, investe nos meios de comunicação (LIMA, 

2001, pág. 01). 

 

 Este poder econômico dominante neste sistema capitalista, reflete os processos 

organizativos de uma indústria empenhada em produzir informação para o mercado 

político. Ou seja, um mercado voltado ao convencimento e a persuasão dos receptores 

das mensagens. 

  Ainda tem mais, Marques de Marques de Melo (1977, p.12) diz que, os meios de 

comunicação social são meios de elite: “... embora atingindo a massa (público 

heterogêneo, anônimo, disperso), os meios de comunicação social são meios de elite. 

Ou seja, são meios controlados pela elite”. Desta forma é impossível separar os 

interesses capitalistas, que é crescente pela elite, dos meios de comunicação brasileiros. 

 Como a elite local representa os coronéis atuais, figuras econômicas em 

pequenas e grandes localidades, acredita-se então, que são estes pequenos 

representantes que dominam o sistema comunicacional de suas respectivas cidades. 

Torna-se então contundente acreditar que, “são raros os jornais de províncias com 

estrutura de empresa, e ainda nessa fase, a matéria principal deles é de cunho político. 

A luta política assume aspectos pessoais terríveis, que desembocam, quase sempre, na 

injúria mais vulgar” (SODRÉ, 1983, p.78). 

 A Bahia, localizado no nordeste brasileiro, reflete os mesmos aspectos 

impregnados em toda sua região. As diversas facetas e métodos comunicacionais que 

permeia os objetivos da elite em concentrar os meios de comunicação em suas mãos, se 

destaca, acreditando-se nas ações políticas nas ideias persuasivas o processo de 

apropriação das mensagens formam concepções e paradigmas individuais. Pensa-se, 

existe aquilo que me foi informado e aquilo em que acredito. O que é mais relevante? 

Em quem devo acreditar? Mudarei minhas ideais por conta disto? 

 Provocar uma discussão individual e perceber a ação pós-informação são 

questões que interessam os donos e organizadores dos meios de comunicação. 
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2.3 O PODER COMUNICACIONAL NA BAHIA 

 

Na construção do estado baiano emergiu os primeiros proprietários de terra que 

fizeram o mercado exportador crescer no Brasil. A utilização das terras do estado como 

fonte de riquezas privadas fez com que fortalecesse o poder dessas minorias no meio 

social. 

Quando se pensa em minorias, neste caso, trata-se de poucas famílias de uma 

determinada classe social que possuem o poder econômico. Neste caso em questão, gera 

uma desigualdade de forças financeiras em determinadas localidades. 

Todos os estados possuem suas minorias chamadas de oligarquias por LIMA 

(2001). Esta construção desigual social gera poderes, que por sua vez constrói 

mecanismos que dividem a sociedade em classes. Estas classes se dividem entre aqueles 

que dominam e aqueles que são dominados. Ou seja, a classe que possui poder 

aquisitivo domina, empregando e gerando lucro para si e a outra segue os parâmetros de 

sobrevivência do sistema, trabalhar para garantir seu status social, pensando assim, é 

dominada. As relações entre o poder econômico e comunicacional caminham juntos 

construindo ideais e padrões sociais. 

Ao dominar o poder financeiro esta classe possui a capacidade de construir e 

idealizar meios de comunicação capazes de atingir uma grande parcela social, que por 

sua vez, se ver acorrentada ao sistema que não lhe dá alternativa, a não ser, seguir as 

linhas que são internalizadas no individuo. 

Um dos pontos de partida para a construção efetiva dos monopólios 

comunicativos é o Art. 1º do Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros, o mesmo diz 

que é direito fundamental do cidadão ter acesso à informação, que abrange direito de 

informar, de ser informado e de ter acesso à informação. 

Este código por sua vez cumpre o papel de fomentar as questões que abrangem a 

uma lei primordial e direito do cidadão que é a chamada “Liberdade de Expressão”. 

Esta por sua vez, é um direito ao manifestar livremente opiniões, ideias e pensamentos. 

Este é um conceito básico nas democracias modernas nas quais a censura não tem 

respaldo moral e que hoje é uma base para efetivar a produção de informação pelos 

meios de comunicação. 

Confirmando o que teoricamente foi dito até agora, temos no estado baiano o 

Jornal Correio da Bahia que circula pela Capital baiana desde 20 de dezembro de 1978 e 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Direito
http://pt.wikipedia.org/wiki/Liberdade
http://pt.wikipedia.org/wiki/Democracia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Censura
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faz parte do grupo que controla a Rede Bahia de Televisão sendo a líder em circulação 

no estado. Esse monopólio midiático está nas mãos da Família do falecido Antonio 

Carlos Magalhães (ACM) e hoje tem como proprietário ACM Neto, Ex Deputado 

Federal. 

Dentro desta empresa jornalística de acordo com Oldack Miranda (2012) “o 

jornal silencia-se ao falar sobre a péssima atuação do deputado federal ACM Neto 

(DEM)”. Essa omissão diante dos fatos é uma postura totalmente parcial. Os interesses 

políticos partidários ficam nítidos e o silêncio dado a determinados acontecimentos 

refletem o principio do coronelismo eletrônico já falado. 

Refletindo este monopólio comunicacional, no interior do estado baiano, mais 

exatamente na cidade de Ituberá, a Rádio Litoral FM é o principal meio de comunicação 

do município. Seu dono é o Doutor Andrezito Lisboa, empresário bem sucedido da 

região e dono de grandes propriedades. 

A rádio possui uma grade de programação bem limitada, pois é formada, 

principalmente, de músicas dos diversos gêneros existentes. O espaço dado à 

informação é passada em apenas dois programas: “Jornal da Bahia no Ar”, apresentado 

por Mario Kertész em Salvador e é vinculada no município dando um panorama 

estadual; e “Alô Litoral”, apresentado pelo radialista Carlos Alberto procurando 

estabelecer como priori os acontecimentos regionais; 

Os aspectos pensados nestes contextos sociais, políticos e econômicos que 

rodeiam os veículos de comunicação, reforçam a ideia de que a construção jornalística 

está intimamente ligada a seus donos que por sua vez implementam empresarialmente 

dentro dos seus meios uma intima ligação entre os interesses mercadológicos e a 

informação transmitida. 

O conceito para tais questionamentos permeiam a complexidade social de cada 

individuou, além disso, torna-se relevante compreender os aspectos ideológicos 

construídos em seu cotidiano. No contexto em que cada veículo se constitui existe uma 

demanda especifica de informação dentro dos anseios populacionais. Porém, este 

recorte do real recebe o olhar empresarial do veículo, que por sua vez possibilita a 

construção de ideais que estão intercalados nas palavras, embutindo significados a cada 

fato ocorrido. 
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As forças de convencimento, atribuídos a cada meio, remete a um processo lento 

constituído do saber popular ou das questões que estão em alta nos grandes meios de 

comunicação. 

Esta apropriação deve ser pensada no intuito de compreender a centralização da 

informação e as relações que se constrói entre o que é divulgado, impulsionando a 

seguir padrões ideológicos. Os receptores dessas informações são sujeitos, sem espaço 

dentro dos veículos para produzir conteúdo nem tão pouco divulga-lo para atingir uma 

grande massa. Porém, como essas informações são apropriadas por cada um deles é a 

base dos estudos da recepção, no qual refere  nesta pesquisa. 

 

 

2.4 DISCUTINDO O CONCEITO DE 

COMUNICAÇÃO PARA PENSAR A 

RECEPÇÃO 

 

 

 Iniciando esta discussão que reflete um paradigma comunicacional, Lair Ribeiro 

(2008) traz um conceito para comunicação: 

 

Comunicação é o processo de transmitir e receber mensagens por intermédio 

da linguagem, falada ou escrita, ou de outros sinais ou símbolos, que podem 

ser visuais ou sonoros. Comunicação é a capacidade de trocar ou discutir 

idéias, de dialogar e de conversar com vista ao bom entendimento entre 

pessoas (RIBEIRO, 2008, P. 23). 

 

Transmitir e receber mensagens por intermédio da linguagem compreende um 

ideal comunicacional que se encontra entrelaçado na produção da informação.  No 

processo histórico que consiste as desigualdades financeiras, deixou marcado o local de 

cada cidadão neste processo de estruturação da comunicação. Ou seja, existe uma 

parcela social que produz a informação e outra que recebe.  

As expectativas diante deste novo meio de convencimento da grande massa fez 

surgir à possibilidade de colocar o receptor na posição passiva e calada, sem 

interatividade. 
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A produção da informação e a apropriação do receptor diante da mensagem são 

fatores que provocam sentidos. Estes por sua vez, de acordo com Grohmann  (2009) são 

construídos culturalmente em seus determinados habitat. Os estudos culturais, segundo 

Douglas Kellner (2001; P. 39), “delineiam o modo como as produções culturais 

articulam ideologias, valores e representações de sexo, raça e classe na sociedade, e o 

modo como esses fenômenos se inter-relacionam”. Nesse caso, as idéias do autor só 

reforçam a necessidade de se compreender como receptores se apropriam dessas 

proposições das representações. 

Compreendendo as relações que se estabelecem entre as informações emitidas e 

a apropriação dos mesmos neste processo chamado de comunicação, é um desafio 

perceber que estas conexões estão ligadas intimamente aos aspectos culturais que são 

determinados pelo meio social. 

A diversidade de leituras que podem ser feitas pelos receptores são constituídas 

de mecanismos ideológicos, carregada de conceitos sociais elaborados 

contingentemente. 

As características particulares de determinada comunidade contribui na 

aceitação ou não das mensagens. Quando se pensa em comunidades ligadas a 

movimentos sociais, a construção dessa apropriação das mensagens podem sofrer 

mudanças por conta da formação que cada organização se preocupa em realizar com 

seus integrantes. 

Nesta vertente Grohmann  (2009) diz que “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”. 

Os indivíduos que compõe os espaços sociais relativamente impregnados de 

ideologias referentes às bandeiras de lutas e princípios de cada movimento, para 

Grohmann (2009) é nessa interação que se produz o sentido da recepção, com limites 

dados não por razões individuais, como na teoria funcionalista, mas num cenário 

sociocultural. 

Ele afima ainda que o principio dos Estudos de Recepção parte dos Estudos 

Culturais, sendo este uma invenção britânica. Hoje, estes estudos não abrangeram 

somente a Inglaterra nem os Estados Unidos, espraiando-se para a Austrália, Canadá, 
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África, América Latina entre outros territórios. Pensando neste contexto, não existe uma 

definição fixa para estes estudos, mas sim, uma diversidade de interpretações por conta 

das peculiaridades de cada espaço cultural referente a determinado meio social. 

O final da década de 60 que o tema recepção chama atenção dos pesquisadores 

de Birmingham. Esta reflexão torna-se divulgada por conta do texto “Enconding and 

decoding in television discourse”, de Stuart Hall em 1973, conclui Gronhann (2009). 

Estes estudos se baseiam nas categorias semiológicas ligadas aos conceitos 

marxistas de ideologia. Para Hall (1973) a pluralidade é socialmente determinada pelas 

modalidades de recepção dos programas televisivos. Ele argumenta, também, que 

podem ser identificadas três hipotéticas de interpretação das mensagens emitidas: uma 

posição dominante ou preferencial, negociada e de oposição. 

Ana Carolina Escosteguy (2001) explica cada uma das três interpretações das 

mensagens existentes.  

 

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) 

 

De acordo com sua proposta, o significado de uma mensagem não é fixo, e sim 

contingencial, contextual, multirreferencial; deste modo, não há uma lógica 

determinante global que nos permite decifrar o significado ou o sentido ideológico de 

uma mensagem contra alguma grade. Existem diferentes formas de leitura, de 

decodificação; pode-se ler de diversas maneiras, ou seja, nunca se pode ter uma leitura 

fixa, “típico-ideal”. 

Na década de 80 surge novas modalidades de análise dos meios de comunicação. 

O trabalho etnográfico toma a atenção dos pesquisadores, “multiplicando os estudos de 

recepção dos meios massivos, especialmente no que diz respeito aos programas 

televisos” (ESCOSTEGUY, 2001, p. 152). 

Nesta época algumas pesquisas empíricas apontam que a importância do 

ambiente doméstico e das relações dentro da família é determinante na formação e 

apropriação das mensagens.  

Como já foi relatado aqui, acredita-se hoje que não é somente a interação 

familiar que determina a pluralidade de sentidos diante das mensagens, mas sim, uma 
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diversidade de mecanismos sociais, como: a educação, religião, convivência, o habitat, 

entre outros. 

Estas perspectivas garantem mudanças continuas na interpretação e nas ações 

cotidianas, tendo em vista a pluralidade de significados e de interações que o indivíduo 

realiza ao decorrer de sua vida. 

No contexto comunicativo e ideológico dos conceitos referente a comunicação 

propriamente dita, Harold Lasswaell a considerava um ato, e não um processo como 

entendem as perspectivas posteriores, que conteria as seguintes questões: Quem? Diz o 

quê? Em que canal Para quem? Com que efeito? Com que efeito? as quais deveriam ser 

tratadas pela “análise de controle”, “conteúdo”, “meios”, “audiência” e “efeitos”, 

respectivamente. 

São nestes termos enfatizados por Lasswell, que “a comunicação é sempre 

pensada como tendo um efeito sobre o receptor, que é alvo de sua influência e 

persuasão”. 

A partir do ponto “efeito sobre o receptor” que define a busca e compreensão 

das apropriações midiáticas em torno do Assentamento Lucas Dantas, sendo este um 

espaço que possui uma formação política baseada nas ideologias que o Movimento dos 

Trabalhadores Rurais Sem Terra – MST defendem, a recepção neste caso pode variar e 

os efeitos de apropriações. Porem, não se tomara o efeito no sentido de Laswell, mas 

incluiremos as contribuições das novas vertentes dos estudos de recepção britânica e 

latino-americanas que incluem procurar perceber o contexto, a cultura e o cotidiano dos 

receptores. 

As percepções de cada individuo sobre a informação pode entrar em conflito 

com aquilo que é dado em seu meio social anterior a sua inserção no movimento e a 

nova proposta colocada posterior a sua inserção, posta como uma ferramenta de luta 

construída com o decorrer do tempo. Desse modo, é esse nosso interesse, compreender 

em que medida assentados formados pelo MST conseguem articular seus aprendizados 

na relação que estabelecem com a rádio Litoral FM.  

Nesta perspectiva, a mídia como um todo possui funções além do simples fato 

de informar, Jacks e Escosteguy (2005, pág. 33) afirmam: 

 
Em termos tipológicos, uma série de estudos têm convergido na identificação 

de três funções centrais da mídia: a procura de informação, diversão e 

manutenção da identidade pessoal, nesse caso muitas vezes em sentido 
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compensatório, ou seja, para obter através dos meios o que não alcançam por 

outras vias. 

 

  De acordo com Eles  em outra vertente, a mídia e os diversos efeitos que a mesma 

pode provocar ao receptor são exemplificados por Jaus. Ele postulava que o fato 

primordial da história da literatura é a relação dialógica entre leitor e obra, ou seja, o 

leitor de cada época é quem atualiza a historicidade da obra, a qual de certa maneira 

pré-determina a recepção, oferecendo orientações a seu destinatário, porque ela evoca o 

“horizonte de expectativas” e as regras do jogo familiares ao leitor. 

 Partindo deste olhar literário e sua relação com os efeitos receptivos o que é 

determinante nesta relação entre o emissor, a mensagem e o receptor são os estudos 

culturais, sendo este ponto inicial nos estudos de recepção na área da comunicação  

fundamentais para esta pesquisa. “Para os estudos culturais, portanto, a pesquisa de 

comunicação não é a que focaliza estritamente os meios, mas a que se dá no espaço de 

um circuito composto pela produção, circulação e consumo da cultura midiática” 

(,JACKS, ESCOSTEGUY 2005, pág. 39). 

 Após perceber as diversas áreas que os estudos de recepção estão ligados, a 

definição para compor esta analise recai sobre os conceitos de Jensen e Rosegren 

(1990). Para eles está análise pode ser definida como “análise de audiência – com – de 

conteúdo”, o que tem dupla natureza, qualitativa e empírica. 

 

Tal perspectiva tem influenciado a dos usos e impacto dos meios de 

comunicação, porque examina muito de perto o processo de recepção, 

tomando-o como foco central, diferenciando-se por sua vez dos estudos 

culturais que, em algumas versões, costumam enfocar aspectos mais amplos 

do cotidiano, em que a relação com os meios de comunicação é apenas mais 

uma das práticas. (JACKS, ESCOSTEGUY, 2005, pág. 43) 

 

  Ressalta-se que a análise de recepção entende os receptores como indivíduos 

ativos, os quais podem fazer muitas coisas com os meios de comunicação – do simples 

consumo a um uso social mais relevante. 

 Para compreender os usos e o consumo das informações do Programa Alô 

Litoral, objeto desta pesquisa, compreende-se que o processo de recepção é o ultimo 

estágio midiático, isso por que estudar recepção inclui também estudar o produto e a 

produção da comunicação.  

 “Toda a comunicação começaria por uma fonte de informação que produz uma 

mensagem, que é transformada em sinais por um transmissor/codificador, seguindo por 

um canal que levaria a mensagem a um receptor, o qual decodifica os sinais recebidos, 
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finalmente chegando ao destinatário (JACKS, ESCOTEGUY, 2005, pág. 29). Detenho-

me neste ultimo estágio para explicar as relações sociais no processo comunicativo entre 

a rádio e o assentamento numa visão delimitada pelas questões mercadológicas e o 

processo formativo que o movimento social propõe. 

  Estas relações comunicativas e as interações entre o que se ouve e como se 

apropria destas, fomenta a conversação interpessoal numa análise dos processos 

tecnicamente mediados. Esta mediação compõe as ligações equivalentes no qual propõe 

esta pesquisa nas questões culturais, associados aos mecanismos receptivos citados 

aqui.  

A Seguir vamos situar o Assentamento Lucas Dantas e a trajetória do MST neste 

cenário. Esta contextualização é fundamental para o leitor conhecer os receptores que 

serão sujeitos entrevistados nesta pesquisa.  
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2. A FORMAÇÃO DO MST E A CONJUNTURA 

POLÍTICA 

 

 

Para facilitar a compreensão referente às relações estabelecidas politicamente no 

presente é preciso remeter-se ao passado, buscando relacioná-lo socialmente. Nesta 

perspectiva, para relacionar a conjuntura política social existente no período em que o 

Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra – MST inicia sua luta, parte de 

aspectos coloniais, baseando-se em contextos cuja questão agrária já é uma 

problemática social e política no Brasil. Terra poder e conflitos tem raízes seculares, 

conforme ressalta Barreto (2009, p. 38):  

Desde os tempos da colonização do Brasil, a concentração de terras foi uma 

as maneiras buscadas para manter o poder nas mãos das classes dominantes. 

A historiografia revela que o projeto colonizador empreendido por Portugal 

visava essencialmente à exploração das riquezas, não ao povoamento da 

região. Entretanto, uma dificuldade impôs-se logo de início: como explorar a 

imensa área e garantir sua posse sem, no entanto, investir muitos recursos? A 

resposta encontrada foi a utilização do sistema das capitanias hereditárias, 

que consistia na distribuição de lotes de terras a nobres portugueses, os 

chamados donatários. A terra não pertencia, de fato, aos nobres, visto 

continuar sendo patrimônio da Coroa, que recebia em troca o pagamento de 

impostos. Não obstante, a posse dessa concessão permitialhes usufruir das 

terras, repassá-las aos filhos e ainda vender parte delas, as chamadas 

sesmarias, caso necessário. Desse modo, a política de distribuição de terras 

foi projetada e executada de forma a manter as estruturas de poder que 

caracterizavam as relações sociais na Metrópole, mesmo que, para fazê-lo, 

um verdadeiro etnocídio indígena fosse praticado.  

 
Estas relações de poder empreendidas durante todo o processo de colonização 

foram essenciais para que o capitalismo se instalasse e se consolidasse no Brasil, 

mesmo que seja através da escravidão e do genocídio de povos que, na verdade, 

ajudaram a construir um país rico em etnia e culturalmente falando. 

Neste aglomerado de situações onde a história nos mostra o estabelecimento do 

modelo democrático na sociedade, cujos benefícios se concentram em torno do „fim da 

exploração trabalhista‟ (perante a lei) e a construção de um sociedade onde os direitos e 

deveres devem ser iguais para qualquer brasileiro, sem distinção de raça, cor, religião ou 

econômico. 
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Porém, a conjuntura política agrária e social que o Brasil se situava em meados 

da década de 70 e 80, período este afirmado por Miguel Carter (2010) que procede 

gestação da organização do MST, encontra-se, segundo este autor,  socialmente em 

conflito diante do seguinte paradoxo social: “a exclusão dos movimentos camponeses na 

elaboração de políticas públicas para o desenvolvimento rural, gera ao mesmo tempo, 

ações camponesas que promovem sua ressocialização e demanda por direitos básicos 

da cidadania” (CARTER [Org.], 2010, p. 162). 

Neste exato período, no fim da década de 70, a relevância orgânica do 

Movimento se baseia num contexto temporal e político que remete o caráter de luta 

vislumbrado ações massivas contra os grandes proprietários de terra que fortalecia a 

estrutura fundiária brasileira baseando-se num complexo produtivo, proposto pelo 

avanço tecnológico. 

 Na década de 60, diante de uma conjuntura desfavorável a consolidação da 

Reforma Agrária já que “a luta pela terra no Brasil avança alheia à existência ou não 

de um plano agrário” (CARTER [Org.], 2010, p. 162) a viabilidade de estado neste 

momento histórico se depara com grandes mobilizações no campo e na cidade com 

represálias do estado, culminando no que chamamos historicamente de Ditadura 

Militar.Somente após a ditadura o MST surgirá e se afirmará enquanto movimento pela 

Terra no Brasil, MST antes dessa configuração, como vimos, a questão9 da terra esteve 

sendo vivida pela Liga Camponesa, movimento de canudos com Antonio Conselheiro, 

dentre outras vivencias menores e menos expressivas. 

O MST surge em um contexto de decomposição do regime militar e de 

crescente mobilização social por uma abertura política (...) O processo de 

territorialização é compreendido pelas ocupações de terras e conquistas de 

assentamentos rurais . Esses territórios se constituem em novos espaços onde 

o campesinato se recria e reproduz a luta mediante a formação de um 

movimento camponês (CARTER [Org.], 2010, p. 163). 

 

Para melhor compreensão da questão agrária diante da conjuntura política 

repressiva as lutas de massas, Carter (2010) consolida a história do MST em quatro 

períodos de formação: 

O primeiro período é a gestação (1979-1980). Esse período, que precede a 

fundação oficial DO Movimento, é fundamental para compreender as bases 

de seu processo de formação. O segundo período é o de consolidação (1985-

1989), que se caracteriza pela ampliação das ações do movimento em escala 

nacional, por meio de seu estabelecimento em todas as regiões do país e a 
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configuração de sua estrutura organizativa. O terceiro período é de 

institucionalização (1990 até o presente). Neste tempo, o MST se torna o 

principal interlocutor do governo federal a respeito da reforma agrária e é 

reconhecido internacionalmente. A revisão dessas três fases permite analisar 

com maior detalhe a dinâmica da luta pela terra e a estrutura organizativa do 

MST. O quarto momento na formação do MST inclui o processo de 

mundialização dos movimentos camponeses e o fortalecimento da Via 

Campesina (CARTER [Org.], 2010, p. 163 e 164). 

 

Segundo Carter [Org.] (2010) também reafirmado pelo site do MST 

(www.mst.org.br),  o Movimento surge diante de  uma luta imensurável contra os 

poderes burgueses, tendo o campo como espaço político social de enfrentamento. 

Pensando nisto,  “a criação oficial do MST teve lugar em Cascavel (PR), no dia 22 e 

janeiro de 1984. Um ano depois, em janeiro de 1985, o Movimento realizou o seu 1º 

Congresso Nacional, com representantes de 23 das 27 unidades federativas”. 

Diante da conjuntura agrária politicamente contraria, o MST torna-se se um 

movimento visível e amplo no Brasil, isso de forma gradativa.  Em sua consolidação 

conta com “o apoio de posseiros, atingidos por barragens, migrantes, meeiros, 

parceiros, pequenos agricultores. Todos eram Trabalhadores Rurais sem terras, que 

estavam desprovidos do seu direito de produzir alimentos” (MST, 2009). 

A inserção destes trabalhadores na organização do Movimento se deu a partir da 

expulsão dos mesmos do meio rural através de um projeto para o campo brasileiro, 

totalmente capitalizado e nada democrático, tendo em vista que “depois de 15 anos de 

forte repressão política da ditadura militar, os trabalhadores do campo e da cidade 

lutaram intensamente para construir a democracia e reconquistar direito” (CARTER 

[Org.], 2010). 

Este processo de mobilização e luta social se espalhou pelo Brasil se 

concretizando com ocupações de terras a grandes latifundiários improdutivos. Estas 

ações proporcionou a efetiva realização de diversos assentamentos tendo como pioneiro 

o consumado em Cascavel. 

Diante deste longo processo de luta contra a concentração fundiária que se 

prolonga até os dias atuais, por conta do modelo social que não se vincula a efetivação 

da Reforma Agrária, é criado coletivamente, tendo como ponto de partida as primeiras 
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experiências em ocupações e desapropriações  de terras alguns princípios organizativos 

para nortear a base política da organização. 

Alguns dos princípios adotados nesse processo de aprendizagem são: 

formação de coordenação e direção coletivas como instâncias políticas de 

decisão; autonomia política; disciplina e respeito às decisões das instâncias 

políticas; formação educacional permanente; jamais separar a luta econômica 

da luta política; e manter sempre orgânicos entre a base e a direção; 

(CARTER [Org.], 2010, p. 166) 

 

Nos tempos atuais o MST está organizado em 24 estados nas cinco regiões do 

país. De acordo com dados recolhidos na página do MST (2009), temos no Brasil cerca 

de 350 mil famílias assentadas por meio da luta e da organização política dos 

trabalhadores diante dos enfrentamentos realizados contra o modelo agrícola fundiário. 

Tendo como base os princípios organizativos do MST, mesmo depois de 

assentadas, estas famílias permanecem organizadas em suas localidades, cumprindo o 

papel de garantir a soberania econômica através da agricultura familiar, além disto, é 

dado como proposta pela organização fazer com que a participação na luta e na 

conquista de diversas ações e implementações agrárias, como: acesso a crédito 

produtivo, moradia, escola no campo, laser, cultura e etc. Mas creio que devemos 

refletir se após assentados o MST consegue manter essa base ligada a sua luta. Nesse 

caso colocaria comunicação como um dos polos importantes neste trabalho.  

È claro que a comunicação segue integrada a outros temas como: a educação, a 

saúde e outros processos socioculturais que o movimento implementa pensando nisto é 

possível afirmar que a conquista da terra é apenas o primeiro passo para a realização da 

Reforma Agrária defendida pela organização em questão.  

As grandes propriedades de terra desapropriadas para se garantir a renda familiar 

dos acampados, os lugares sociais dos assentamentos normalmente possuem poucas 

benfeitorias e infraestrutura, como saneamento, energia elétrica, acesso à cultura e lazer, 

educação, dentre outros.  Nesta perspectiva, a luta continua sendo a base orgânica do 

Movimento.  

Para o Movimento conseguir expandir sua luta pelo Brasil existiu uma base 

teórica e prática, titulada como práxis, está alicerçada em três objetivos: “lutar pela 

terra, lutar por Reforma Agrária; lutar por uma sociedade mais justa e fraterna” 

(PÁGINA DO MST, http://www.mst.org.br/node/7703, 2009,). Estes objetivos estão 

manifestos em documentos internos que orientam a ação política do MST, definidos nos 

http://www.mst.org.br/node/7703
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Congressos Nacionais que acontecem de cinco em cinco anos, que resgatam e 

documentam  valores de identidade camponesa, analisando a conjuntura política social 

que o país se encontra e deliberando linhas de atuação para os próximos cinco anos. 

Estas linhas se concentram na luta pela Reforma Agrária, porém tornou-se 

necessário perceber outras demandas sociais, já que o Movimento tem por objetivo 

também, Lutar por uma sociedade mais justa e fraterna, criando assim algumas 

bandeiras de lutas apoiadas pelo movimento. 

 

Cultura: a educação e o acesso à cultura, ao conhecimento, a valorização dos 

saberes populares, é condição fundamental para a realização dos brasileiros 

como seres humanos plenos, com dignidade e altivez; Reforma Agrária: a 

nação, por meio do Estado, do governo, das leis e da organização de seu povo 

deve zelar permanentemente, pela soberania, pelo patrimônio coletivo e pela 

sanidade ambiental; Combate a Violência Sexista: lutamos para transformar a 

sociedade e entendemos que a organização das mulheres é fundamental para 

a superação do modelo capitalista e para por fim a violência sexista enraizada 

neste modelo; Democratização da Comunicação: a comunicação não é 

mercadoria. Ela é um serviço público em benefício do povo, como determina 

a Constituição brasileira e não pode estar subordinada à lógica financeira. 

Deve ser proibido qualquer investimento ou ingerência estrangeira em 

qualquer meio de comunicação social; Saúde Pública: lutar e combater todas 

as práticas que mercantilizam o atendimento à saúde da população e se 

transformam em mero objeto de lucro. O Estado deve organizar um processo 

de formação massiva, ampliando o maior número possível de profissionais na 

área de saúde, de agentes populares de saúde a médicos e especialistas; 

Desenvolvimento: lutamos por uma economia que estimule a produção de 

bens e possibilite a eliminação da pobreza e da desigualdade social. Que 

privilegie o trabalho e a qualidade de vida do povo brasileiro, com 

crescimento e distribuição de renda valorizando uma economia mais justa e 

solidária; Diversidade Étnica: entende-se ser fundamental a existência de 

ações de combate aos preconceitos e as discriminações relacionadas às 

diferenças de cor, etnia, cultura e crenças religiosas e que promovam a 

valorização e o respeito à diversidade cultural. Para nós é fundamental a 

existência de políticas afirmativas que garantam a inclusão dos grupos 

historicamente excluídos; Sistema Político: queremos um país que crie e 

utilize permanentemente mecanismos de participação e decisão direta da 

população, nas várias instâncias de decisão do poder político e social, 

construindo uma verdadeira democracia popular participativa; Soberania 

Nacional e Popular: precisamos de políticas e práticas dos governantes que 

garantam a pleno soberania de nosso povo, sobre nosso território, nossas 

riquezas naturais, minerais, nossa biodiversidade, a água e as sementes. O 

Estado deve ter o controle com a participação da sociedade e dos 

trabalhadores, e das empresas estratégicas para o desenvolvimento nacional 

que já existem e criar as que forem necessárias para gerirem as riquezas; 

(PÁGINA DO MST, http://www.mst.org.br/taxonomy/term/329, 

2009) 

 

Além das bandeiras de luta o Movimento se organizou internamente em setores, 

visando uma divisão de tarefas designadas coletivamente na defesa das bandeiras de 

luta. 

http://www.mst.org.br/taxonomy/term/329
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Os setores são: Frente de Massa, Formação, Gênero, Saúde, Educação, Juventude, 

Cultura e por fim Comunicação, sendo este ultimo, a base de minha pesquisa no intuito 

de compreender as relações do setor com a base do MST, que neste caso se restringe ao 

meu objeto, o Assentamento Lucas Dantas. 

Este modelo organizativo, visando os objetivos da luta, as bandeiras defendidas pelo 

MST e sua divisão de tarefas pelos setores, toma novas vertentes em todos os estados 

tendo como ponto de vista a realidade de cada localidade e a militância disponível para 

atuar em cada frente de trabalho. 

Desta forma na Bahia, estado tal onde o meu objeto está localizado me dará subsídio 

para compreender as relações políticas existentes nos conceitos ideológicos de cada 

família formados pelo setor de comunicação e demais debates estabelecidos por outros 

setores. 

 

3.1 O SETOR DE COMUNICAÇÃO E SEU 

DEBATE POLÍTICO 

 

 

Nas estruturas capitalizadas surgidas socialmente diante de um modelo de 

supremacia ideológica com interesses voltados ao capital, surge na comunicação uma 

ferramenta de manipulação das massas a favor dos pensamentos neoliberais, baseando-

se na crença de que o sistema capitalista globalizado é capaz de proporcionar o 

desenvolvimento econômico e social, refletindo assim um ideal já estudado aqui, citado 

como coronelismo eletrônico. 

 Nesta mesma perspectiva, ao discutir as relações estabelecidas no modelo social 

e a concentração midiática no centro do capitalismo, Rafael Bellan Rodrigues de Souza 

(2012), enfatiza o debate nas alianças entre a mídia e o modelo capitalista. 

 
Os meios de comunicação manifestam-se como grandes aliados das elites 

controladoras do capital internacional. A mídia predominantemente divulga 

valores como iniciativa individual, voluntariado apolítico, eficiência técnica e 

despreza as atividades coletivas de reivindicação política. (...) A concentração 

da propriedade da mídia e a livre circulação de capitais no setor da cultura 

auxiliam a instauração do “pensamento único”, do globalismo, ou melhor, do 

predomínio de uma visão de mundo que serve apenas para sustentar a 

hegemonia neoliberal. (SOUZA, 2012, P. 06) 
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Diante desta conjuntura social, prevalecendo os interesses econômicos ao redor 

da dominação das massas. Surge um modelo social onde “aparece como suporte 

hegemônico da globalização, os meios de comunicação de massa auxiliam uma espécie 

de consenso em torno dos valores simbólicos dominantes” (SOUZA, 2012, P. 07). 

Deste modo, nasce a necessidade de construir veículos de comunicação que conseguem 

dialogar com a sociedade de maneira descentralizada dos interesses capitalizados. Para 

isso é necessário compreender e se apropriar das novas ferramentas de comunicação na 

construção de novas perspectivas populares entre as massas. 

Enraizado nesta proposta contra-hegemônica, o MST, organização social base 

desta pesquisa, fomenta organicamente nas linhas estruturais do movimento a 

participação ativa, como setor, nas bases fundamentadas em trabalhos coletivizados em 

torno da comunicação. 

 

Assim, a comunicação no seio dos movimentos sociais, como no caso do 

MST, busca fornecer subsídios críticos ao momento de negação da ordem 

estabelecida ao mesmo tempo em que visa criar práticas novas, articulando 

processos de conscientização à prática política transformadora. As mídias 

internas do movimento aparecem como um fator mediador para a educação 

política e para a manifestação cultural dos sem-terra. O sentidos produzidos 

nesses meios, desde as publicações massivas até os veículos comunitários, 

buscam desnudar a ideologia globalista, ao mesmo tempo em que promovem 

um conteúdo emancipador ao realizar denuncias e motivar a prática política 

da militância. (SOUZA, 2012, P. 08) 

 

 

O Setor de Comunicação do MST foi um dos primeiros setores a se organizar 

efetivamente dentro do Movimento, através do Jornal Sem Terra que surge com a 

finalidade de informar e formar politicamente a base orgânica do movimento a respeito 

das questões conjuturais sociais e da luta a favor da Reforma Agrária. 

 

Desde cedo o MST descobriu o potencial educativo e formador de 

consciências dos meios de comunicação. O “Jornal dos Trabalhadores Rurais 

Sem Terra” (JST) é a publicação mensal de divulgação do MST. Ele surgiu 

como boletim mimeografado em 1981, em Porto Alegre, e tinha como 

finalidade divulgar a luta dos acampados da Encruzilhada Natalino (RS). 

Mais tarde, com o surgimento do MST, o periódico passa a ser publicado 

como o porta-voz do movimento, em formato tablóide. A partir de 1985, com 

a instalação da Secretaria Nacional do MST em São Paulo, o jornal passa a 

ser editado na capitalpaulista,agora sobre coordenação do Setor de 

Comunicação. Em 1986, a publicação foi a vencedora do Prêmio Wladimir 

Herzog de Direitos Humanos, do Sindicato dos Jornalistas  Profissionais do 

Estado de São Paulo. É o jornal que, publicado ininterruptamente desde seu 

surgimento, retrata a luta pela reforma agrária promovida pelo MST. Com 
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uma tiragem de 35 mil exemplares, o jornal do MST tem como linha editorial 

a crítica ao sistema capitalista, ao imperialismo e às diversas formas de 

exploração do trabalho. (SOUZA, 2012, P. 07) 

 

O MST (2001) pensa a comunicação como uma importante ferramenta para 

estabelecer um dialogo de dois modos distintos: interno, com a base nos assentamentos, 

acampamentos e toda a militância; e de maneira externa, levando o debate em torno da 

Reforma Agrária para todos os setores da sociedade; 

Pensando nisto a proposta dada pela Organização é estabelecer uma hegemonia 

social a favor de suas bandeiras de lutas, compreendendo as questões que envolvem a 

classe trabalhadora e a construção de um novo modelo com foco socialista. 

Nesta compreensão política, tendo como alicerce suas perspectivas na área da 

comunicação, o MST afirma que: 

 

A comunicação é um elemento tão importante em nossas vidas que podemos 

dizer, com certeza, que todos nós somos comunicadores. Na verdade, a 

comunicação é o que faz as pessoas realizarem todas as coisas para viver. Se 

pararmos para pensar em todas as coisas que fazemos, veremos que a 

comunicação está durante todo tempo presente; nas nossas conversas, nos 

gestos, no jeito de se vestir, na bandeira em uma mobilização. Esta é a 

comunicação mais direta, praticada pelas pessoas (MOVIMENTO SEM 

TERRA, 2001, P. 01). 

 

  

Pensando nisto como um ponto de partida para iniciarmos o debate da 

comunicação como ferramenta da luta a favor da classe trabalhadora, o MST avalia os 

padrões midiáticos e classifica a atuação da mesma diante das ações do Movimento em 

todo o Brasil.  
 

Através da sua informação tenta: Criminalizar as lutas sociais, buscando 

colocar a sociedade contra os movimentos e manifestações populares; 

Personalizar e individualizar a luta, mostrando histórias de pessoas que 

“venceram” por esforço próprio, pregando o individualismo; Ditar padrões e 

comportamentos de vida, para que as pessoas se preocupem em buscar estar 

encaixadas nesta sociedade ditada pela mídia, ao invés de buscarem uma 

sociedade justa e livre; (MOVIMENTO SEM TERRA, 2001, Pag. 03). 
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Tendo em vista o poder de manipulação dos meios de comunicação de massa e a 

pertença deles a classe dominante o Setor de Comunicação do MST se propõe 

estabelecer um dialogo entre a própria organização e a sociedade como um todo, 

tentando assim fazer uma contraposição aos meios de massa. 

A luta pela Reforma Agrária e por uma nova sociedade, de acordo com o 

Movimento (2001), levou a perceber a necessidade de lutar também por uma nova 

comunicação, diferente da que as elites praticam em seus veículos. Além destas 

questões enfatizadas, Guilherme Jeonymo Pereira Hernandes de Oliveira (2009), ao 

pesquisar o Setor de Comunicação dentro do MST, tendo como ponto de vista sua 

organização e sua relevância como ferramenta contra-hegemônica, descreve sua 

organicidade, facilitando assim, a compreensão diante da luta que é desbravada pelo 

Movimento. 

 

Percebe-se que o MST constrói sua estrutura de comunicação e produção 

simbólica a partir de uma relação entre uma estrutura centralizada, ao redor 

da qual se articulam sua assessoria de imprensa (AI), seus meios de 

comunicação (Jornal Sem Terra, Revista Sem Terra, Site e Rádios), seus 

meios de formação (escolas rurais, centros de formação, brigadas de cultura) 

e sua rede de informação (dirigentes, militantes e colaboradores, políticos 

próximos, etc) (...) Hoje o setor de comunicação é centralizado na direção do 

Movimento, e das decisões desta direção são direcionadas as ações dos 

militantes envolvidos diretamente neste núcleo no diretório nacional, em São 

Paulo, a saber: um assessor de imprensa, uma profissional que realiza 

clipping e revisão, duas editoras (uma para o jornal e uma para o site), um 

diagramador para o jornal, além de dois editores, um membro da direção e 

um revisor para a revista. Atuam ainda outros militantes, em tarefas de infra-

estrutura e distribuição. Este esquema não inclui a rede de assessorias nos 

outros escritórios nacionais e estaduais. (OLIVEIRA, 2009, P. 07 e 08) 

 
Após o surgimento do Jornal Sem Terra (JST) o Movimento desenvolve novos 

meios de comunicação, levando em consideração as possibilidades de cada localidade. 

Desta forma nasce: as Rádios Comunitárias, que possuem um viés livre, por não 

precisar de concessão para funcionar, nem tão pouco seguir um padrão de programação 

estipulado pelo estado ou limite de territorialidade para alcançar; a Revista Sem Terra, 

sendo esta, um canal de comunicação do MST com o público urbano formador de 

opinião, divulgando as conquistas e vitórias, tendo um conteúdo mais voltado para o 

estudo; na Rede de Computadores (Internet), o Movimento possui uma página na rede 

mundial de computadores, que as pessoas podem “navegar” e saber mais sobre o MST. 
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Ali tem a história, os setores, notícias, fotos e músicas. Está acessível tanto no Brasil 

quanto em outros países; 

Estes veículos de comunicação possuem suas limitações diante da base, tendo 

em vista o acesso aos mesmos, que por sua vez, não cumprirá o papel de informar e 

formar politicamente os assentados e acampados do MST. 

Nesta construção de linhas políticas ideológicas para nortear a prática 

comunicativa, surge questões dadas como limitações do setor ao debater ações que 

realmente possam estar levando as informações aos assentamentos e acampamentos. 

 Visualizando o processo interno, onde deve dar respaldo político a base e a 

militância que atua cotidianamente na organização é necessário perceber um 

contraponto no decorrer da pesquisa de campo, e claro, levar em consideração algumas 

reflexões realizadas anteriores que relatam a relação existente entre as mídias do MST e 

a sua base, tendo como ponto de partida a gestão da informação, a participação popular 

(coletiva) no processo de construção, a maneira como ela é circulada no todo da 

organização, neste caso, o que mais me interessa é perceber neste contexto social. 

Nesta perspectiva é possível analisar se realmente existe no Assentamento Lucas 

Dantas outras possibilidades dada pelo movimento para fazer com que as famílias que 

residem ali, tenham acesso a uma informação livre de interesses comerciais e que 

contemple a realidade rural em que vivem. 

  

Contudo, a participação popular na gestão da informação, inclusive no MST, 

é algo a ser buscado constantemente. Conforme afirma Peruzzo (1998), esse 

processo, além de demorado e contraditório, depende de inúmera mediações, 

podendo estar entre elas: “o dirigismo autoritário de lideranças, instituições, 

interesses individuais e políticos, como também a apatia e o conformismo por 

parte de grandes contingentes populacionais” (p.146). Mario Kaplún, citado 

por Peruzzo (1998) conclui que a participação popular é um processo longo e 

lento, que não se dá de um dia para o outro nem ao longo de um ano de 

trabalho. Pode levar muito tempo até que um grupo chegue ao grau de 

maturidade e consciência crítica que lhe permita superar seus conhecimentos 

culturais e dialógicos, tornando possível uma efetiva participação autônoma 

na comunicação. (p.147). (SOUZA, 2012, P. 09) 

 

Outras questões também foram analisadas por Catarina Farias de Oliveira (2012) 

que ao pesquisar “Comunicação, Recepção e Memória” no Assentamento Itapuí/RS 

conseguiu chegar as seguintes conclusões: 
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Em termos mais gerais, é comum, inclusive, o registro em pesquisas e em 

documentos do MST de que as mídias do Movimento - Jornal e Revista - são 

mídias voltadas predominantemente para uma comunicação externa com a 

sociedade. (Oliveira, 2011). Das mídias do MST (o jornal Sem Terra e as 

rádios comunitárias), as rádios conseguem ter ações mais pontuais e restritas 

a poucos assentamentos. Entretanto, sobre o jornal Sem Terra, não encontrei 

uma circulação significativa nem no assentamento Itapuí no Rio Grande do 

Sul, tão pouco no assentamento 25 de maio, em Madalena, no Ceará. 

(OLIVEIRA, 2012, P. 53) 

 

Além deste olhar etnográfico, afirmado por Catarina, é possível também 

perceber a partir de sua pesquisa algumas questões que veem se alastrando pela 

organização quando se tem por objetivo central apontar limitações e conceder novas 

perspectivas comunicacionais que possam realmente respaldar politicamente a base do 

Movimento. 
 

O mais interessante é que esse tipo de foco na problemática da comunicação 

do MST tem sido afirmado, porém pouco discutido em investigações na área 

de comunicação. Na Sociologia, Antropologia e Educação, estudos vêm se 

detendo em conhecer o cotidiano de assentamentos (Turatti, 2005; Martins, 

2009; Medeiros e Leite, 2009) diferente do que se pode observar na área da 

comunicação, em que os pesquisadores têm privilegiado a análise de uma 

performance pública do MST com exceções das pesquisas de recepção que 

referenciei anteriormente. (OLIVEIRA, 2012, P. 54) 

 

A presente pesquisa, no decorrer de suas conclusões chegará a afirmar de 

maneira plausiva ou não está base teórica empregada por Rafael Bellan (2012) e 

Catarina Oliveira (2012), referente a prática comunicativa existente dentro da 

organização. De qualquer forma, será uma questão observada nos momentos de contato 

com o objeto em questão, fazendo reflexões a respeito do intima relação que possa 

existir entre as famílias assentadas no Lucas Dantas e o Setor de Comunicação do MST. 

 

3.1.1 ORGANIZAÇÃO DO SETOR DE 

COMUNICAÇÃO 

 

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: 

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

responsáveis pela comunicação; 
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 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 JST, da Revista, da rede de 

computadores, de programas de rádio e ainda a assessoria de imprensa; 

 

3.1.2 LINHAS POLÍTICAS DO SETOR E SEUS 

PRINICÍPIOS IDEOLÓGICOS 

 

A partir destes níveis organizativos. Os coordenadores de setor seguem linhas 

políticas definidas nacionalmente. Ao seguir estas linhas, o movimento se consolida em 

todos os estados seguindo um padrão de luta e de divulgação das mesmas, sendo esta 

uma das tarefas deste setor. 

Segundo o MST (2001) as principais linhas políticas são: 

Construir a organicidade do Setor de Comunicação, em nível local, regional, 

estadual e nacional, dentro dos princípios e objetivos do MST; Fazer 

discussões e estudos sobre a importância da comunicação nos assentamentos, 

acampamentos e instâncias do MST; Garantir a formação política e técnica 

dos militantes comunicadores, dos zeladores do Jornal Sem terra e dos nossos 

militantes radialistas; Trabalhar a mística em torno de nossos meios de 

comunicação e de ser militante comunicador; 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;  

Trabalhar em conjunto com os outros setores do MST, e trabalhar o todo do 

Movimento; Ampliar o número de pessoas que possam colaborar no Setor de 

Comunicação e envolver cada vez mais a nossa juventude no Setor; 

Contribuir com o avanço político e organizativo do MST, com vistas a 

construir o todo do Movimento e o específico da Comunicação; 

(MOVIMENTO SEM TERRA, 2001, P. 05) 

 

Além das questões organizativas e nas linhas políticas que o Setor deve cumprir em 

cada instância. O MST (2001) estabeleceu alguns princípios ideológicos defendidos 
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desde o surgimento de sua luta e propagação por todos os estados, regiões, brigadas e 

assentamentos ou acampamentos. Os princípios são: 

 

Resgatar a história dos antepassados em todos os sentidos, reafirmando 

experiências e extraindo lições que possam contribuir para a preparação do 

futuro; Estabelecer referências para a criação de uma nova cultura, no sentido 

de valorizar e desenvolver todos os aspectos que compõem a vida humana, de 

melhorar e ampliar as formas de convivência, de propiciar que o camponês se 

enxergue enquanto sujeito da história; Contribuir para o despertar do novo 

camponês que esteja “atualizado” no tempo e localizado no espaço, atacando 

os vícios que escondem e impedem  o avanço das relações na vida familiar e 

social; Incentivar a prática de valores que ajudem a melhorar a vida da 

sociedade urbana e rural; Alimentar a mística em torno do gosto e da razão de 

fazer as coisas com perfeição, como obra individual e social, que elevará 

sempre mais a dignidade humana; Elevar a qualidade da consciência nos seus 

diferentes aspectos, no sentido de compreensão da realidade local e mundial; 

Estabelecer perspectivas para o futuro nas suas mais diferentes dimensões; 

Manter a unidade política e ideológica em torno de programas, planos, 

símbolos, ideias, estratégias, táticas, etc; Desenvolver a visão nacional e 

internacional da luta de classes, e despertar o espírito de indignação e de 

solidariedade; Estimular as formas de organização de nossa base social; Estar 

a serviço da construção do Projeto Popular para o Brasil; Na forma de 

comunicação com a base e com a sociedade, desmistificar a visão de que o 

MST é “violento”; Manter uma unidade no comportamento em relação à 

postura ética dos dirigentes (porta-vozes do MST); Combater fortemente os 

valores burgueses e jamais repetir em nossos meios de comunicação os 

conteúdos e os valores burgueses; Democratizar de maneira mais ampla 

possível as informações dentro do MST; Criar oportunidades para que o 

maior número possível de militantes se envolvam, planejem e participem de 

tarefas relacionadas com a comunicação, formando os comunicadores 

populares e os militantes comunicadores;  (MOVIMENTO SEM TERRA, 

2001, P. 04) 
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3.2 O MST NA BAHIA 

  

 Diante de tantos conceitos e princípios que norteiam a organização do MST em 

sua gênese, os primeiros passos dados na consolidação da bandeira da Reforma Agrária 

é a sua territorialização por todo o país, tendo como ponto de partida a ocupação de 

terra e a difusão de seu debate político na construção de uma nova sociedade. 

 
O processo de territorialização do MST contou com o apoio de diversas 

entidades. A CPT foi sem dúvida a principal articulação externa na formação 

e na expansão do MST, por meio de seus agentes da Pastoral e dos bispos 

ligados a essa organização ecumênica. Além da CPT, diversos sindicatos de 

trabalhadores rurais, algumas igrejas protestantes e entidades progressivas, 

como a CUT, o PT, grupos de direitos humanos e centros estudantis, 

apoiaram a construção nacional do MST. De sua parte. o Movimento 

deslocou dezenas de militantes de outros estados, muitos da região Sul, para 

ajudar a organizar as ocupações de terra, difundir sua táticas e impulsionar a 

territorialização do MST pelo Brasil. (CARTER [Org.], 2010, P. 169) 

 

Na Bahia, a Secretaria Estadual do MST, com dados atualizados em 2012, “350 

famílias advindas dos municípios de Alcobaça, Teixeira de Freitas, Prado, Itanhaém e 

Itamaraju ocuparem a Fazenda 4045, no município de Alcobaça na madrugada do dia 07 

de setembro de 1987”. Esta mobilização foi a primeira ação em todo o nordeste se 

territorializando em todos os demais estados do Nordeste Brasileiro. 

 

No Nordeste, o MST começou seu trabalho de base no sul da Bahia, logo 

após o 1º Encontro Estadual do Movimento, celebrado em 1986, e realizou 

sua primeira ocupação em 1987 (...) No mesmo ano, o MST realizou suas 

primeiras ocupações nos estados de Alagoas e Sergipe. (CARTER [Org.], 

2010, P. 167) 

 

“O período de consolidação do MST foi significativo no sentido de construir a 

identidade e a cultura de resistência que são parte vital das mobilizações e da vida 

cotidiana no Movimento” (CARTER [Org.], 2010, P. 169). Nesta perspectiva o MST na 

Bahia se consolida construindo a partir de sua organização “9 grandes regionais com 31 

brigadas. Nesta divisão territorial existem 132 assentamento que possuem 10.485 

famílias, 212 acampamentos com 23.807 famílias. Diante disto, o Movimento está 

atuando em 141 municípios até o final do ano de 2012” (SECRETARIA ESTADUAL 

DO MST, 2012). 
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 Passados então os 25 anos do MST na Bahia suas nove regiões cobrem todo o 

perímetro territorial baiano, sendo elas: “Extremo Sul, criada em 1987; Sul, em 1993; 

Sudoeste, 1994; Chapada Diamantina, 1995; Recôncavo,1996; Baixo Sul, 1997; Norte, 

1999; Oeste, 2000; e desde 2006 foi criada a regional Nordeste” (SECRETARIA 

ESTADUAL DO MST, 2012). 

Diante da organização do MST no estado da Bahia, o Assentamento Lucas 

Dantas, fica localizado na regional Baixo Sul que por sua vez possui dois coordenadores 

regionais e de brigada do setor de comunicação. Sendo estes responsáveis pela 

divulgação das ações, assessorar a imprensa local e dialogar junto as famílias assentadas 

e acampadas em defesa da Democratização da Comunicação (uma das bandeiras de luta 

do MST). 

Tendo em vista sua organização a nível nacional, o Setor de Comunicação na 

Bahia, compreendendo a atual conjuntura dos monopólios de comunicação no estado, se 

organiza de maneira estratégica, tendo como ideal político, estabelecer um dialogo por 

meio dos veículos de comunicação de massa e populares referente a luta pela Reforma 

Agrária. Além disso, de acordo com os princípios organizativos do Setor torna-se 

necessário também, estabelecer um dialogo com a base da organização, ou seja, com os 

assentamentos e acampamentos que constituem o MST. 

 

3.2.1 O SETOR DE COMUNICAÇÃO NA BAHIA 

 

“Diante da relevância social constituída organicamente pelo MST, o Setor de 

Comunicação, se estabiliza no estado da Bahia politicamente junto com a primeira 

ocupação de terra em 1987, mesmo que de maneira fragilizada” (SECRETARIA 

ESTADUAL DO MST, 2012). 

Durante os 25 anos de luta do MST na Bahia, o Setor de Comunicação atuava 

em conjunto com o Setor de Cultura, formando um Coletivo Estadual de Comunicação, 

Cultura e Juventude.  

Tendo como base, a construção intersetorial de ações que possam fortalecer as 

bandeiras de lutas da Organização foi construído por este coletivo: os Jogos Abertos, 

que protagonizava a organização da juventude; o Acampamento da Juventude do 
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Campo e da Cidade, sendo um espaço da jovens Sem Terra dialogar com a juventude de 

outros espaços trocando experiências artísticas, culturais e políticas; e o 1º 

Acampamento Estadual por Educação, neste episódio o Setor de Educação do MST/BA 

junto com os educandos (em sua maioria jovens) participaram da luta por uma educação 

do campo digna e de qualidade; 

Além das questões citadas: 

 

O Setor de Comunicação conseguiu criar também: o Caderno da Militância e 

de Núcleos, sendo este um instrumento de debates trazendo textos que tinham 

o objetivo de socializar as ações do Movimento no estado e proporcionar um 

estudo coletivo das principais bandeiras de lutas e da conjuntura atual; as 

Rádios Comunitárias (livres), que tinham por objetivo ser instaladas nos 

Assentamentos e Acampamentos, sendo este uma ferramenta para que as 

famílias possam estabelecer um dialogo interno (entre eles) e externo (com a 

sociedade como todo), colocando em destaque os aspectos culturais e a 

propagação da luta do Movimento na localidade; e o Jornal Prosa em 

Movimento, criado durante a Marcha do MST/BA em 2010, teve o objetivo 

de registrar aquele momento de luta estabelecendo um dialogo com a 

sociedade baiana sobre a importância da luta do MST e da Reforma Agrária 

para o Brasil, de acordo com os aspectos conjunturais; (SECRETARIA 

ESTADUAL DO MST, 2012). 

 

3.3 O ASSENTAMENTO LUCAS DANTAS 

 

 O Assentamento Lucas Dantas, objeto desta pesquisa, está localizado no 

município de Ituberá – BA a 30 km da sede municipal na região do Baixo Sul, tendo 

como comunidades vizinhas fazendas que possuem grande circulação de trabalhadores 

rurais que ganham o dia recebendo em troca dos serviços prestados a valores 

equivalentes a diária de R$ 30,00. 

Vale a pena salientar que a 10 km da sede do assentamento (veja as fotos 

abaixo), localiza-se a Fazenda Griza cujo proprietário é o engenheiro pernambucano 

Norberto Odebrecht, sendo está propriedade ligada a Fundação Odebrecht que é 

um conglomerado brasileiro que atua em grande parte do mundo nas áreas 

de engenharia, construção, produtos petroquímicos e químicos. 

 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Conglomerado_(economia)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Engenharia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Constru%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Petroqu%C3%ADmico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Produtos_Qu%C3%ADmicos
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Diante deste seio empresarial, onde reina a centralização do poder econômico 

dos proprietários de terra, o Movimento Sem Terra, tendo como base a luta pela terra, 

“reuniu 28 famílias vindas das comunidades carentes dos municípios de Wenceslau 

Guimarães, Igrapiúna, Ituberá e Nilo Peçanha (veja o mapa) no mês de novembro de 

1997”, afirma Aguinaldo Souza Santos, militante do MST na época da ocupação e que 

hoje encontra-se assentado. 

 

 

 

 

Neste primeiro momento de ocupação e construção do acampamento, a partir de 

seu assentamento, percebendo nas pessoas suas peculiaridades e formação política 

dentro do MST, é possível analisar que as diferentes relações estabelecidas socialmente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Google Maps (https://maps.google.com.br/) 
Mapa das principais cidades que compõe a Região do Baixo Sul Baiano. Região esta que composta por cidades de onde veio as famílias que compõe o 

Assentamento Lucas Dantas. 

 

https://maps.google.com.br/
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entre assentados e MST antes de conhecer a fundo a organização, interfere na 

apropriação dos debates políticos defendidos no acampamento. 

Foi possível perceber dois públicos diferentes: o primeiro público de pessoas são 

aquelas que conheceram o Movimento a partir de um trabalho de base e ocuparam 

fazenda, realizando assim, um pré contato sobre o que é o MST e a importância da luta 

pela terra; o segundo, são os moradores da própria fazenda, pois os mesmos se 

inseriram na organização obrigados para não perderem a garantia de um modelo de 

produção que gere renda familiar; 

 Segundo Aguinaldo (Entrevista, Agosto, 2013), “a ocupação aconteceu de 

maneira pacifica, e durante o processo de luta, sem reintegração de posse (despejos), e o 

dono da fazenda estava disposto a negociar junto com a direção do Movimento”. Neste 

sentido, entre a luta e a permanência, as famílias ficaram acampadas em frente da 

fazenda durante um ano, convivendo com pessoas desconhecidas neste primeiro 

momento e a participação não consensual dos antigos trabalhadores da fazenda. 

 Uma das figuras que participou de todo o processo de trabalho de base, 

ocupação e desapropriação das terras é a jovem Josineide de Jesus Pereira, mais 

conhecida como Juci, ela tem 29 anos e entrou no movimento aos 14, com  sua família. 

Ela diz que: 

 

Logo quando entrei no movimento foi um susto por não conhecer. Eu era 

muito jovem, quase uma adolescente, e sair de uma casa para morar num 

barraco de lona é muito difícil para se entender (...) vim encarar essa 

realidade logo inicio é muito complicado para se adaptar (Josineide de Jesus, 

Assentada, Agosto/2013). 

 

  

Afirma ainda que: 

 

As pessoas me olhavam parada num ponto de ônibus, passavam outros carros 

e as pessoas falavam: - olha para lá, tão bonitinha e veja em que meio veio se 

meter. Esse tipo de comentário me deixava horrorizada até porque eu não 

tinha conhecimento nenhum ainda estava adolescente. Isso me traumatizou 

muito (Josineide de Jesus, Assentada, Agosto/2013). 

 

  Além destas questões de ato ideológico a estrutura do acampamento segundo 

Juci “era tudo improvisado. A escola para as crianças funcionava em um grande 

barraco de lona. A água vinha de uma nascente e para o gasto vinha de um rio que 

cortava o assentamento”. 
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Mediante o processo histórico de consolidação do MST em todo o Brasil, e 

consequentemente a luta pela terra no nordeste, percebe-se o quanto é frágil às 

estruturas de acampamento em que as famílias que se propõe a entrar na organização 

vivem. 

Porém, pelo o que já foi dito aqui, nota-se que essa dificuldade enfrentada no 

momento de ocupação e acampamento, faz parte do processo de formação política das 

pessoas, compreendendo que a luta e a conquista é feita com resistência e ideais 

concretos de mudança social. 

Juci, ainda jovem neste processo de luta, reclamava muito por não haver pessoas 

da mesma idade que ela, o que dificultava a interação, na realização de brincadeiras, 

jogos e principalmente na educação. Porém, Ela nos afirma que “haviamos muitos 

problemas de estrutura e de compartilhar com outras pessoas nossas experiências de 

vida, a não ser nos trabalhos coletivos, e foi exatamente a partir deles que não 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fotos: Ronaldo Carvalho 

Estruturas antigas da fazenda na época de acampamento. Nota-se que existia uma caixa d‟água sem 

funcionabilidade e as poucas casas que existiam eram de madeira. 
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chegamos a passar fome”. Reafirmando mais uma vez o principio da coletividade, 

como ferramenta de troca vivências e garantia de alimento na mesa do trabalhador. 

Tendo estes aspectos que consolidam na prática alguns ideais organizativos do 

MST, Juci nos fala também sobre uma experiência vivida por Ela fora do 

Acampamento, participando de uma ação no município de Itabuna, localizado na região 

Sul da Bahia. 

 

Logo no inicio do acampamento nos fomos para uma mobilização em Itabuna 

e essa tinha sido a minha primeira ida, quando chegamos lá houve um 

confronto com os policiais, agente correu mesmo da frente do confronto e 

quando chegamos em frente a uma igreja todas as pessoas do movimento 

ajoelharam e os policiais colocaram as armas nas cabeças das pessoas. 

Naquele momento eu me desesperei, tinha uma cômbe do lado e eu entrei 

sem falar nada e fiquei escondida, sem saber o que fazer ou como agir 

naquele momento (Josineide de Jesus, Assentada, Agosto/2013). 

 

 

 Após os dois primeiros meses de ocupação, o Instituto de Colonização e 

Reforma Agrária – Incra foi realizar a primeira vistoria da fazenda, no qual o laudo final 

concluiu que a mesma estava em estado improdutivo e deveria ser desapropriada para 

fins de Reforma Agrária. 

 Durante o processo de acampamento, as famílias que residiam na fazenda antes 

da ocupação se uniram ao Movimento, mesmo sem ter muito contato com os princípios 

organizativos e sem compreensão da importância da luta pela terra. Mas mesmo assim, 

se assentaram no dia 21 de novembro de 1998, um ano depois da ocupação, foram 

assentadas 50 famílias. 

 Neste contexto, ainda torna-se relevante perceber nestas relações de 

acampamento o processo de apropriação do debate político proposto pelo MST. Quanto 

ao Setor de Comunicação, teria como tarefa construir coletivamente nestas áreas os 

debates a cerca da luta enfrentada pelo Movimento a favor da Reforma Agrária. Porém, 

segunda a pesquisa de Catarina Oliveira (2012), concluindo seus estudos de recepção a 

cerca da circulação das informações nas comunidades ligadas a Organização, nos diz 

que:  

No decurso da pesquisa de campo no assentamento Itapuí (contexto de 

pesquisa), algumas questões levantadas no mapeamento sobre os 

estudos da comunicação do MST se confirmaram a partir da 

constatação de que as mídias do MST não circulavam no 

assentamento (OLIVEIRA, 2012, P. 52) 
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3.3.1 ASPECTOS HISTÓRICOS GERAIS 

 

 Compreendendo a relação de dois públicos distintos na conquista da terra e 

consolidação do Assentamento Lucas Dantas, torna-se perceptível as contravisões 

estabelecidas em dialogo referente a luta do MST. Para Antonio de Almeida Santos, 

antigo morador da fazenda e hoje assentado: 

 

O Movimento chegou aqui e fez a proposta para agente se unir a eles, só que 

tinha o Sindicato que queria tirar agente de tempo. Como agente não tinha 

conhecimento de nenhum dos dois, ficamos neutro, tudo parado. Quando teve 

a eleição para tirar a coordenação do Acampamento e que nós decidiu no 

momento participar da organização do MST (Antônio de Almeida, 

Assentado, Agosto/2013). 

  

Além desta questão de indecisões diante das ações a serem tomadas pelos 

antigos moradores da Fazenda referente a participação ou não nas atividades do MST, o 

Srº Antonio Almeida afirma que mesmo diante desta separação de inicio entre os 

acampados e o moradores da fazenda, existia uma boa convivência. Porém, a 

participação em assembleias e trabalhos coletivos era inexistente por parte da maioria 

dos moradores. 

Nos primeiros anos em que se consolida o Assentamento as famílias receberam 

alguns créditos do Governo Federal para contribuir na produção, que em sua grande 

maioria é composta pelo cultivo da cultura do Cacau, sendo principal fonte de renda das 

famílias (veja foto).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Foto: Ronaldo Carvalho 

Principal fonte de renda das famílias do Assentamento  

 Lucas Dantas. Para isso é necessário colher, secar e  

vender a matéria prima, neste caso o cacau, para a fabricação de diversos  

produtos.  
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Em 2001 (3 anos depois da emissão de posse),  as famílias receberam o 

Fomento, chamado hoje de Crédito de Apoio, e no mesmo ano foi liberado também o 

Crédito Habitação, onde a casa dos assentados foram construídas.  

Neste primeiro momento de assentados, as famílias poderiam produzir em cima 

da cultura já existente na fazenda: o cacau, para a produção de chocolate e cereais, 

partindo da venda direta ao travessador que por sua vez encaminha para as fabricas; e a 

seringueira, onde o látex extraído da arvore é vendido diretamente para a fábrica. Desta 

forma, as famílias tinham do que sobreviver depois da desapropriação. 

 Neste ano de 2013 o Assentamento completa 15 anos, e as famílias além de 

estarem produzindo o cacau e a borracha, culturas já encontradas na fazenda, estão 

produzindo: pupunha, banana e mandioca. Sendo estas, produzidas individualmente e 

comercializadas de acordo com as afinidades de cada família no mercado local. 

 Compreendo o processo de construção do Assentamento e de formação do MST 

dentro da área, torna-se relevante nesta pesquisa partir deste ponto para entender como 

as famílias se apropriam das informações que o programa Alô Litoral da Rádio Litoral 

FM emitem, sendo que grande parte dos assentados são ouvintes. Problematizo o meio, 

uma vez que existe dificuldade de acesso as mídias do MST no Assentamento, 

conforme gráfico de questionários que aplicamos no assentamento,  e uma vez que não 

há radio comunitária, e muito menos muitos trabalhos de comunicação neste contexto. 

Desse modo, a rádio Lioral FM se torna o principal canal de comunicação local  que 

chega ao assentamento. O programa Alô Litoral foi escolhido por se tratar de um 

informativo local dessa região, que possui grande credibilidade diante de toda 

sociedade, sejam eles moradores do campo ou da cidade. 
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3. LITORAL FM: CONSTRUÇÃO IDEOLÓGICA, 

PRÁTICA SOCIAL E A RECEPÇÃO 

 

 

4.1 HISTÓRIA DA RÁDIO E SUA RELEVÂNCIA 

SOCIAL NA PERSPECTIVA 

MERCADOLÓGICA 

 

 

As influências midiáticas na construção do conhecimento social referente a algo, 

já é um assunto suprimido neste debate, tendo como perspectiva norteadora de ideais e 

propositalmente de ações, partindo do em que se afirma que os grandes meios de 

comunicação são formadores de opinião. Pensando nisto, vale a pena salientar, que essa 

opinião formada socialmente parte do contexto institucional ou empresarial que sua 

linda editorial impõe pré definidamente pelos respectivos donos. 

Compreendendo então este viés comunicacional, cujo os interesses particulares 

são colocados em pauta, o que gera uma comercialização da informação, torna-se 

relevante também analisar historicamente o surgimento dos meios de comunicação e 

como ele se aplica no contexto social em que surge. 

Neste caso, a Rádio Litoral FM, localizada no centro da cidade de Ituberá no 

Baixo Sul Baiano, compõe sua historicidade a partir da centralização do poder 

econômico e político partidário nas mãos de uma única família da cidade, o que nos 

remete ao conceito do “Coronelismo Eletrônico” já abordado nesta pesquisa. 

Pensando nisto, Ezenilton Carvalho da Luz conhecido popularmente como Zito 

Carvalho, coordenador da rádio e locutor do 

programa Alô Litoral, foi um dos pioneiros na 

construção da mesma na cidade e nos conta como 

foi o surgimento da rádio, tendo como ponto de 

 

 

 

 

 
 

Slogan da Rádio Litoral FM (95,7) 
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partida a conquista de uma concessão para garantir o seu funcionamento jurídico. 

A rádio Litoral FM surgiu da vontade de um filho Ituberaense que na 

oportunidade era prefeito do município de Ituberá, André Lisboa Filho, 

conhecido como Andrezito. Com o advento de estar no ministério das 

comunicações o então ministro Antônio Carlos Magalhães do Estado da 

Bahia, então por internédio e amizade dele, pleiteou o a abertura de um edital 

para a construção de uma rádio comercial no município de Ituberá. Diante 

deste relacionamento inclusive com o Deputado Federal Luiz Eduardo 

Magalhães, Andrezito sonhou e conseguiu uma concessão, a princípio de 10 

anos, para a instalação de uma rádio comercial (...) A rádio em si é uma 

emissora de família. O local da torre foi uma doação de um empresário aqui 

do município, toda a construção foi com recursos próprios, a sede onde hoje 

funciona a parte administrativa e os estúdios são também de propriedade da 

família e acabou cominando com algumas adequações que pudessem 

funcionar a emissora (...) sendo inaugurada em 06 de novembro de 1994 

(Ezenilton Carvalho, Entrevista, Agosto/2013). 

 

 Compreendendo a realidade social e os espaços deliberados pelo atual dono e 

fundador da rádio, Andrezito, para efetivar a construção do veículo precisamos incluir 

neste processo de estudo algumas características básicas que definem Andrezito Lisboa. 

Pensando nisto, Zito Carvalho defini e caracteriza o fundador e dono da Rádio 

litoral FM, afirmando que: 

 

Andrezito é um filho de Ituberá, eleito prefeito três vezes que possui um 

reconhecimento e amizade o que tem facilitado a instalação de alguns 

projetos aqui no município e que sempre sonhou com um meio de 

comunicação que pudesse elevar o nome da cidade através deste meio. 

(Ezenilton Carvalho, Entrevista, Agosto/2013). 

 

 Além das questões de viés ideológicos que permeiam os primeiros passos dados 

na consolidação da rádio no município, torna-se relevante perceber além das influências 

políticas, já explicitadas aqui, os objetivos por detrás das informações noticiadas 

cotidianamente na programação da rádio, partindo de sua grade. 

 De maneira mais geral, Zito Carvalho, fala sobre os princípios organizativos da 

rádio, tendo em vista os primeiros objetivos criados visando a consolidação de um 

veículo de comunicação comercial que possa atender toda a região do Baixo Sul baiano, 

baseando-se em informações e uma programação musical atrativa e atual. 

Logo no inicio, em sua fundação, o maior sentimento que norteou o 

surgimento da rádio em Ituberá, foi a vontade de ver o município em 

evidência uma vez que surgiu a oportunidade de se ter um canal para a 
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instalação da rádio, como se diz no popular, juntou a fome com a vontade de 

comer e aí, essa vontade do prefeito Andrezito fez que elevasse cada vez 

mais o nome da cidade para que o estado da Bahia pudesse cada vez mais 

reconhecer a cidade (...) Apesar de ser uma rádio comercial, e toda rádio 

comercial ela sempre tem objetivo de capitalização de recurso, uma vez que 

tem que suprir todas as despesas geradas, apesar de estar no interior possui 

despesas semelhantes a de uma rádio da capital, o salário por exemplo, é 

definido pela capital e todas as despesas de energia, telefone são taxas pré 

definidas das empresas concessionadas (...) Acima de tudo agente tem, 

inclusive no próprio jornalismo que nós fazemos, uma responsabilidade 

social muito grande com a comunidade de Ituberá e com toda a região sendo 

isso que norteia o principal objetivo da emissora, para poder estar trazendo 

questões que possam contribuir para o desenvolvimento da região (Ezenilton 

Carvalho, Entrevista, Agosto/2013). 

 

As questões estruturais políticas e ideológicas que contemplam a construção da 

rádio, como: participação da política partidária e suas influências no meio; a doação de 

empresários da região para se efetivar a instalação da torre de transmissão; ter como 

donos uma única família, sendo esta, a única da localidade que possui maior referência 

no viés social por conta do poder econômico; e o objetivo norteador ser a “capitalização 

de recurso”; São ferramentas que remetem o debate da privatização dos meios de 

comunicação e as definições pré concebidas socialmente da não participação do todo 

social na efetiva construção de uma grade de programação  que reflita a realidade local, 

mesmo sabendo que a rádio se propõe a isso. 

Nesta perspectiva que consolida a rádio na região e suas influências sociais por 

conta do novo que envolve as diversas categorias da sociedade da localidade, faz com 

que a rádio torne-se “Liderança de audiência na Costa do Dendê”, afirma Zito, 

tornando-se frase de impacto representando e divulgando (veja a foto abaixo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Wesley Lima 

Cartaz de divulgação da rádio encontrado no estúdio 
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Tendo como pressuposto as questões organizativas da rádio, tendo em vista a 

equipe responsável por colocar a rádio no ar, e sua grade de programação que é 

composta 90% por programas musicais, é notável a existência de um único programa 

noticioso e „jornalístico‟, Alô Litoral, que vai ao ar ao vivo de segunda a sexta feira das 

12:00 as 13:00. 

Mas antes de compreendermos melhor e analisarmos o programa em questão é 

valido perceber que a rádio construiu durante seus 19 anos de atuação na região uma 

parceria comunicativa com a Rádio Metrópole, localizada em Salvador. De acordo com 

Zito Carvalho, esta relação se estabelece a partir da correspondência informativa criada 

entre a Rádio e o Programa “Jornal da Bahia no Ar”, apresentado pelo seu proprietário 

ex-prefeito da capital baiana e recentemente candidato a prefeito, Mário Kértisz, 

apresentado de segunda a sexta das 8:00 as 10:00 e retransmitido ao vivo na Litoral FM. 

Analisando esta relação existente entre a Litoral FM e a Rádio Metrópole é 

possível perceber as questões de interesses políticos partidários construídos no primeiro 

momento em que se buscou consolidar a rádio de Ituberá através de uma concessão 

pública. Já que, o nome Metrópole remete ao Grupo Metrópole de informação, 

composto pelo “Jornal Metrópole”, “TV Metrópole” e o meio citado aqui, “Rádio 

Metrópole”, todos os veículos ligados a um único grupo de pessoas, a família Kértisz. 

Nesta perspectiva de construção ideológica, trazendo como questões reflexivas 

as relações entre o emissor e a mensagem, não há nenhuma dúvida referente ao conceito 

de parcialidade ou imparcialidade. 

  Dentro do processo de construção histórica, relatado nesta pesquisa, nota-se com 

evidência a parcialidade disfarçada nas mensagens (informações) emitidas pelos 

grandes meios de comunicação que se construirão a partir de interesses puramente 

econômicos e não sociais. 
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 Diferenciar a Rádio Litoral FM e o Programa Alô Litoral deste contexto requer 

analisar o discurso utilizado pelos locutores e organização do programa, desde quando 

foi ao ar. Segundo o Coordenador e Locutor do Programa, Zito Carvalho, o mesmo 

possui uma grande relevância para toda a comunidade ituberaense uma vez que não é 

pautado apenas informações. 

O Programa Alô Litoral não tem apenas o objetivo informativo, já que 

o programa traz as notícias do Brasil, do Mundo e do Estado e 

também é voltado para a nossa realidade, para as notícias da região e 

também tem esse papel social. Agente traz informações com 

entrevistas de médicos falando de assuntos relacionados a saúde, nós 

trazemos também profissionais da área jurídica como advogados 

falando desse processo jurídico que muitas pessoas atravessam e não 

possuem o apoio que deveriam ter. Além disso, nós temos uma 

abertura no programa com a participação do ouvinte, onde ouvinte tem 

vez e voz, levantando assim os reclames sociais para poder cobrar 

competência dos órgãos responsáveis (Ezenilton Carvalho,Entrevista, 

Agosto/2013). 

Além desta relativa questão, que entrelaça a prática comunicativa da rádio e este 

ideal citado pela coordenação, surge questões que precisam também serem refletidas 

sobre este espaço dado na rádio para a participação do ouvinte. Nesta questão surge 

outra indagação referente o ser ou não ter, como princípio organizativo o 

sensacionalismo. 

Não buscamos o sensacionalismo, agente não dá tapa na mesa e não 

alteramos a voz. Isso é questionado por aqueles que sensacionalizam a 

informação. Na verdade, buscamos levar o problema no foco. Levar 

para quem é responsável a resolução dos problema e isso é mais 

vantajoso para a sociedade, sendo este o nosso papel. E como eu disse, 

muita gente questiona: - como é que um programa líder em audiência 

não age desta forma?  E eu respondo. Isso só é possível com os anos 

que agente consegue credibilidade, já que as pessoas conseguem ver 

que o programa se preocupa em resolver os problemas sociais 

(Ezenilton Carvalho, Entrevista, Agosto/2013). 

Porém, segundo Ronaldo dos Santos Carvalho, filho de assentado do Lucas 

Dantas, “quando ligávamos para reclamar sobre algum problema que envolvia a gestão 

do ex prefeito Andrezito, a ligação sempre caia antes de terminarmos de falar” (Ronaldo 

dos Santos, Agosto, 2013). Este fala me remete a pensar sobre o artigo escrito por 

Oldack Miranda (2012) ao se reportar aos textos e notícias do Jornal Correio da Bahia, 

cujos donos são a família de Antônio Carlos Magalhães, também Deputado Federal 

(DEM), “o jornal silencia-se ao falar sobre a péssima atuação do deputado federal” 

(MIRANDA, 2012). 



    

52 

 

Nesta construção da informação, cujo dialogo se entrelaça nas questões 

capitalistas e interesse individualizados em noções proporcionais ao político partidário. 

Mesmo que em graus de relevância e poder público diferentes, a atuação das mídias 

destes donos tentam esconder e o sucumbir do seio social o direito de expor ao público 

argumentos que possam de alguma forma prejudicar a atuação política de seus 

respectivos donos. 

Deste modo a parcialidade acaba dialogando entre aquilo que é informado, 

porém, além desta questão, é questionado também sobre a atuação dos patrocinadores 

na construção das pautas e claro, na elaboração das matérias e rádio documentários. 

Para isso é necessário ouvir o maior número de fontes possíveis, tanto daqueles que 

estão a frente da programação, elaborando a pauta e na construção textual, quanto 

aqueles que são receptores das informações no Assentamento Lucas Dantas. 

Além destas questões que permeiam o processo organizacional da rádio é 

necessária neste ponto de vista contrapor o processo comunicacional a organização 

política empregada nas áreas de Assentamento e Acampamento do MST. Essas 

reflexões refletem dois eixos principais analisados aqui: primeiro, o reflexo capitalizado 

e empresarial da rádio litoral FM e como isso influência o Programa Alô Litoral; e 

segundo, a apropriação das informações pelas famílias do Assentamento Lucas Dantas, 

tendo em vista, a formação política e o processo organizativo do Movimento a nível 

local seguindo linhas políticas orientadas em sua gênese. 

Nestes dois elos encontram-se os conceitos estudos até aqui, dentre eles os 

estudos de recepção e sua ligação intima com os estudos culturais, compreendendo 

nestes estudos a relatividade dada na apropriação das informações, principalmente neste 

caso, cuja a relação com o MST é determinante na interpretação e aplicação das 

informações no dia a dia dos ouvintes do Assentamento. 

Trocando em miúdos, de um lado nós temos a rádio e seus interesses e do outro 

as famílias do Assentamento Lucas Dantas com suas peculiaridades. 
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4.2 PROGRAMA ALÔ LITORAL EM SUA 

PRÁTICA 

 

 O Programa Alô Litoral, o único realizado na rádio com teor jornalístico, vai 

ao ar de segunda a sexta das 12:00 às 13:00, tendo como equipe dois locutores, Zito 

Carvalho e Marcelo Dutra, ambos são radialistas e possuem experiência na área da 

comunicação, tendo em vista as atividades que veem desempenhando na rádio e no 

programa. Além destes, o programa conta com a contribuição de um correspondente em 

Valença e um comentarista relacionado as atividades esportivas, cobrindo assim todos 

os municípios vizinhos. 

 Com esta equipe a rádio se compromete em suprir as necessidades 

informacionais da região do Baixo Sul baiano. 

 No viés estrutural o programa se divide em quatro blocos: o primeiro com a 

duração de 21 minutos (com intervalo de 10 minutos), em seguida o segundo bloco com 

15 minutos (intervalo de 5 minutos) e o terceiro, com mais 15 minutos (5 minutos de 

intervalo) e o ultimo, com 4 minutos. 

 Neste primeiro momento percebe-se que se é dado pouco tempo aos 

intervalos, porém ao analisar os programas do dia 26 de julho de 2013 e do dia 28 de 

junho de 2013 os próprios radialistas utilizam a fala deles durante o programa para 

referenciar o nome dos patrocinadores em demasia. 

 Existem algumas informações que são mais gerais e precisam ser pontuadas 

antes de focar em características específicas do programa. Já pontuando, observa-se que 

no decorrer da locução e transmissão das informações jornalísticas, a subjetividade 

aparece nos comentários realizados por ambos apresentadores após leitura da notícia. 

Pesquisa divulgada nesta quinta feira pela Conferência Nacional da Industria 

(CNI) em parceria com IBOPE, mostra que a aprovação do governo Dilma 

Rousseff caiu 24 pontos. O levantamento anterior em junho 75% dos 

entrevistados avaliaram o governo positivamente, fatia que caiu 31% e fez 

crescer o número de pessoas que consideram o governo ruim ou péssimo que 

passou de 13%. Outros 37% consideram a gestão regular. Os dados dos 

levantamentos tem haver com as manifestações que ocorrem em todo o país 
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desde o mês de junho (...) Depois das mobilizações 41% dos entrevistados 

questionaram o jeito da petista governar. Segundo a CNI as pesquisas foram 

feitas entre 09 e 12 de julho com mais de 7 mil entrevistados com mais de 16 

anos de idade (...). Pois é, de fato este resultado são os efeitos das 

manifestações e cobranças das pessoas em relação a atitudes mais 

compromissadas com o país. Então, isso está sendo realmente refletido nas 

pesquisas (PROGRAMA ALÔ LITORAL, Souza Grapiuna, 26/07/2013) 

 

 Além dos comentários frequentes, o Programa realiza diversas entrevistas, na 

maioria dos casos com prefeitos, vereadores, secretários, representantes de organizações 

da sociedade civil, médicos, advogados. Entretanto, não é aberto para o público 

questionar, principalmente quando os entrevistados são prefeitos, ou qualquer uma outra 

pessoa que ocupe um cargo público. Porém, nos dois programas analisados, ambos 

gravados em 2013, é possível perceber uma interação com público quando o debate 

envolve médicos e advogados. De certa forma, esse filtro de interatividade demonstra 

um direcionamento tendencioso na entrevista. 

 Percebe-se ainda o número grande propaganda que envolve o programa. Os 

comerciais são relativamente curtos (5 minutos em média), porém no decorrer da 

locução, tanto dos apresentadores quanto dos repórteres, é divulgado de maneira direta e 

objetiva os nomes dos patrocinadores de tais quadros e do programa em geral.  

 

Boa tarde Zito, boa tarde Lisboa e todos os amigos da Litoral FM. Estamos 

de volta com o oferecimento de Nelp Tu Net, trazendo para os seus clientes 

qualidade num atendimento personalizado e diversas promoções para 2013. 

Líder Moveis de Ituberá com uma super promoção neste mês de junho com 

descontos e parcelamentos em 10 vezes no preço de a vista e ainda a queima 

total de seu estoque esta é a Líder Moveis de Ituberá. Canguru Sport com 

uma grande liquidação em produtos a partir de cinco reais, camisetas de 

malha vinte reais, short de taquitel quinze reais, aceitando todos os cartões de 

crédito essa é a Canguru Sport. Credi Ribeiro empréstimo rápido e sem 

burocracia, emprestando dinheiro a você com juros baixíssimos e ainda com 

lojas em Camamu e Taperoá abertas em toda a região, fale com Aline Perozo 

pelo Fone (73) 99773530. Zito, agente começa falando sobre a copa das 

confederações (...) (PROGRAMA ALÔ LITORAL, Duda Lisboa, 

28/06/2013) 

 

 Esta relação explícita, me faz perceber as contradições que possam existir 

diante das informações, tendo em vista que, a maior relevância dada é ao patrocínio e 

não a notícia, já que é priorizado a propagando antes mesmo de relatar os fatos. Isto 
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torna-se nítido quando o comentarista esportivo, já no penúltimo bloco, inicia sua fala 

com diversas propagandas em vez de informar. 

 Características padronizadas pontuadas, precisamos agora focar no programa 

como um todo, relatando fatos e falas que me ajudarão a compreender melhor as 

questões capitalistas dentro do programa e os interesses intercalados na formação das 

pautas. 

 O programa se inicia com as informações das principais manchetes do dia, 

dentre elas, se destaca assuntos factuais e três entrevistas, sendo que essa quantidade de 

entrevista pode variar, em ambos os programas. Destaca-se a entrevista com prefeitos 

dos municípios vizinhos: “Prefeito de Nilo Peçanha, Carlos Azevedo, fala ao programa 

Alô Litoral e faz um balanço dos seis primeiros meses do governo” (PROGRAMA ALÔ 

LITORAL, 26/07/2013). Além desta entrevista, é relatado as principais manchetes 

diárias, como: noticias da região, destaques esportivos, informações referente a 

disponibilidades de emprego na região e entre outras questões consideradas relevantes 

para a população, na visão da equipe responsável pela escolha da pauta do dia. 

 Além destas questões, as agendas das principais atividades que dependem da 

participação da população são elencadas. Após, 6 minutos de programa, sendo gastados 

entre BG‟s, destaques e informes, é aberto espaço para a propaganda que possui a 

duração de 2 minutos, reportando a um representante logístico no município de 

Camamu, vizinho a Ituberá. 

 Repetem-se durante toda a programação os anúncios falados pelos locutores e 

se perpetua durante dois minutos principalmente nos espaços em que os repórteres que 

se encontram em outras localidades com as informações. 

 Neste contexto, existe um repórter policial que sempre está localizado na 

delegacia de Valença, cidade polo da região do baixo sul onde todas as ocorrências dos 

municípios vizinhos circulam dentro do órgão. Pensando nisto, o radialista inicia a sua 

fala respaldando as propagandas por mais 2 minutos, até que então ele noticia os 

principais fatos com enfoque no município de Ituberá. 

 Em entrevista com o apresentador Zito Carvalho, é questionado a influência 

dos patrocinadores nas pautas da rádio. Diante de tal questionamento é posicionado por 
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lá a imparcialidade jornalística, alegando não haver nenhum posicionamento acatado 

pelo meio diante da participação ou não do patrocínio no que é noticiado. 

 Se existe ou não participação do comercio na escolha das pautas, isso não foi 

percebido, porém, é nítido que é priorizado pela rádio a divulgação dos patrocinadores, 

muitas vezes tirando o foco da informação que deveria ser a maior relevância nesta 

perspectiva comunicativa que o meio propõe ser diante dos aspectos imparciais e 

objetivos dados. 

 Outro ponto analisado são as entrevistas com políticos. Ouvindo a entrevista 

realizada pelo Radialista Marlos Costa, correspondente da rádio em outros municípios, 

com o prefeito de Nilo Peçanha Carlos Azevedo é possível perceber que as perguntas 

colocadas em questão são totalmente „comuns‟ sem crítica ou analise do que realmente 

o prefeito vem fazendo, ou seja, sem uma avaliação e sem expor os pontos negativos 

das atividades. 

 A maioria das perguntas são abertas e possuíam o mesma deixa, “Prefeito, 

vamos falar um pouco da educação. Que você tem para falar da educação no 

município. Como você avalia se está bem se está ruim?” (PROGRAMA ALÔ 

LITORAL, Marlos Costa, 26/07/2013). Nesta pergunta, cujo o debate envolve o 

processo educativo no município, deveria ser feita partindo de uma avaliação daqueles 

que utilizam o serviço público de educação e partindo destas questões o prefeito se 

manifestaria. Ao colocar nas mãos dele a avaliação de suas próprias ações, com certeza 

existirá o jogo político partidário em que não colocará em pauta uma realidade local, 

mas sim um argumento fadado de seus interesses. 

 Nesta questão, a resposta dada pelo prefeito foi: “em termo melhorou, não 

vou dizer que educação melhorou (...) mas estamos melhorando as escolas e 

recuperamos os ginásios e as creches do município” (PROGRAMA ALÔ LITORAL, 

Carlos Azevedo, 26/07/2013). Durante toda sua fala, é deliberado sempre o termo „eu 

fiz isso eu fiz aquilo‟, porém, não colocado em questão a qualidade do ensino público. 

 Este mesmo discurso se repete durante toda a entrevista e não houve espaço 

para a sociedade civil falar e questionar, a qual o prefeito presta serviço. Nesta questão 

nota-se que existem interesses em não criar uma interatividade na entrevista entre os 



    

57 

 

cidadãos e o prefeito, o que de certa forma, percebe-se também, um direcionamento no 

discurso pelas perguntas elaboradas. 

 Em linhas mais gerais e em teor específicos o debate em torno das questões 

comunicativas que a Rádio Litoral FM propõe através do Programa Alô Litoral, 

relativiza questões de interesses privatizados, dados anteriormente quando o 

coordenador Zito Carvalho define os objetivos que a mesma possui ao colocar no ar 

suas informações. 

 O que realmente elevará o debate receptivo a partir de agora é analisar como 

as famílias entrevistas no assentamento Lucas Dantas se apropriam destas informações 

tituladas pelo meio como imparciais, levando em consideração o contato dos mesmos 

com os meios de comunicação do MST que se propõe a se contrapor aos interesses 

midiáticos capitalizados. 

  

4.3 RECEPÇÃO: ANALISE REFLEXIVA DO 

PROGRAMA ALÔ LITORAL SOBRE AS 

FAMÍLIAS DO ASSENTAMENTO LUCAS 

DANTAS 

 

 Compreender as relações estabelecidas entre a mensagem radiofônica emitida 

pelo Programa Alô Litoral em forma de informação e os receptores das mesmas no 

Assentamento Lucas Dantas, parte do processo reflexivo e crítico que cada um possui 

dentro de sua formação política, neste caso, esta formação se baseia na proposta do 

MST quanto movimento popular. 

 Nesta mesma perspectiva, já falado aqui, foi identificado dois grupos distintos 

de pessoas, o que de certa forma influência na apropriação das mensagens. O primeiro 

grupo de pessoas é formado por aqueles que participaram do trabalho de base do MST, 

sendo convidados a participar da ocupação. Estas famílias se acamparam e se incluíam 

no processo organizativo do movimento, como: assembleias, grupos de estudos, 

trabalho coletivo, mobilizações. O segundo grupo é composto por famílias que não 
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participaram do processo de trabalho de base, ocupação ou acampamento. Estes eram 

moradores da fazenda que quando saiu a emissão de posse, se uniram aos demais e se 

assentaram. Neste grupo, durante o processo de formação proposto pelo MST na fase de 

acampamento, não se envolveu em nenhum debate, espaço de trabalho coletivo ou 

mobilização. 

 Compreendendo assim estes dois grupos que existem dentro da comunidade, 

é perceptível a variação que pode existir na analise pessoal das informações, já que nem 

todos na localidade participaram efetivamente do processo orgânico do MST. 

 Além disso, torna-se relevante perceber se depois de assentados o MST 

realiza espaços de formação na comunidade ou se existe algum veículo de comunicação 

para contrapor o debate mercadológico imposto pela Rádio Litoral FM. 

 Para chegar a qualquer conclusão nesta pesquisa, foi necessário entrevistar 

abertamente um representante de cinco famílias do Assentamento, levando em 

consideração características especificas, como: idade, grupo a qual pertence e as 

atividades que desenvolve no Assentamento, utilizando como metodologia a “Pesquisa 

Qualitativa” que requer utilizar de perguntas abertas que possibilitem a exposição do 

entrevistado dentro de seu contexto subjetivo dialogar abertamente sobre as questões em 

análise. Trocando em miúdos, González conceitua a perspectiva qualitativa como aquela 

que respeita as percepções próprias do indivíduo, tendo em vista que esta percepção é 

formada a partir de um convívio social estabelecido, em nosso caso, com as demais 

famílias do Assentamento e com o MST. “La perspectiva cualitativa puede definirse 

como aquella que busca comprender las cualidades de um fenómeno respecto de las 

percepciones propias de los sujetos que dan lugar, habitan o intervienen ese fenómeno” 

(GONZÁLEZ. 2012, P. 116).    

 Veja abaixo o perfil dos entrevistados que serão utilizados como subsídios 

para compreender melhor a recepção e apropriação das informações, tendo como 

perspectiva, a totalidade das famílias. 
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 Iniciando a questão apropriativa, tornou-se necessário perceber a freqüência 

com que tais representantes familiares ouvem o programa “Alô Litoral”. Pensando 

nisto, todos os receptores afirmaram que ouvem de “vez em quando” o programa, pois 

na maioria das vezes em que o está no ar, os entrevistados estavam em seus lotes 

cuidando da produção, em alguma outra atividade ou até mesmo na cidade resolvendo 

problemas individuais. “Eu assisto às vezes o programa porque eu trabalho e não tenho 

tempo para ouvir todos os dias” (Maria José, Ouvinte, Entrevista, Agosto/2013).  

“Ouço o programa só as vezes mesmo. Como estou trabalhando pela tarde fico muito 

pouco em casa no horário de meio dia” (Josineide de Jesus, Ouvinte, Entrevista 

Agosto/2013). “Eu ouço o prgrama com grande freqüência mais nem todos os dias da 

semana” (Agnaldo Souza, Ouvinte, Entrevista, Agosto/2013). “Ouço todos os dias o Alô 

Litoral já que neste horário estou na roça com o meu pai e ele ouve muito” (Ronaldo 

dos Santos, Ouvinte. Entrevista. Agosto/2013). Já para o trabalhador Antonio Almeida 

existe um dia específico em que o programa lhe chama mais atenção, “o dia que 

priorizo para ouvir o programa é o dia de Segunda Feira, pois neste dia agente fica 
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informado dos acontecimentos do Fim de Semana e a programação fica maior e com 

um maior número de informações” (Antonio Almeida, Ouvinte, Entrevista. 

Agosto/2013). 

 Além desta visão receptiva, que enfatiza a periodicidade de audiência dada 

pelas famílias assentadas, é necessário compreender os interesses que possivelmente 

possam existir ao noticiar algo, analisando o conhecimento dos receptores diante dos 

donos da rádio. Para isso, perceber o papel do mesmo na sociedade como um todo e a 

caracterização do veículo de comunicação como uma ferramenta de manipulação 

ideológica. Este caso se específica diante das influências políticas partidárias no 

cotidiano do meio, já que seus donos possuem participação ativa neste contexto na 

sociedade ituberaense. 

 É possível separar os interesses políticos da imparcialidade proposta na ética 

jornalística? E os receptores, conseguem observar este contexto nas informações 

prestadas? 

 Nesta análise, todos os entrevistados demonstraram conhecer previamente os 

donos da Rádio Litoral FM a não ser a Srª Maria José que diz não conhecer os donos da 

rádio nem as pessoas que estão à frente do programa (Ouvinte, Entrevista, 

Agosto/2013). Já Antonio Almeida diz conhecer bem o dono da rádio e as suas 

influências no meio político partidário e social e desacredita nesta interferência nas 

informações prestadas (Ouvinte, Entrevista, Agosto/2013). 

 Porém, existe um diferencial, somente aqueles que participam mais 

ativamente do processo orgânico do MST na comunidade em questão, desde a ocupação 

de terra ou através de sua inserção na militância, expressaram uma maior reflexão 

referente ao Dono Andrezito Lisboa, e seus possíveis interesses políticos diante do 

meio. 

Andrezito é ex prefeito, dono de uma grande propriedade de terra e atual 

dono da rádio litoral Fm. Acredito ser óbvio que ele utilize este meio a favor 

de suas idéias, sejam elas no campo partidário ou até mesmo no campo 

econômico. Ele quer ganhar dinheiro e a rádio é mais uma ferramenta para 

isso (Josineide de Jesus, entrevista, Agosto/2013). 
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 “Andrezito é o dono da rádio litoral e usa ela como uma ferramenta de auto 

promoção” (Ronaldo dos Santos, Ouvinte, Entrevista, Agosto/2013). Além disto 

Agnaldo Souza afirma que o programa é totalmente utilizado para crescer a 

credibilidade do dono Andrezito diante da população, principalmente em ano eleitoral 

(Ouvinte, Entrevista, Agosto/2013). 

 O contexto analítico em questão rege a apropriação que envolve a prática 

social diante das conclusões tiradas a partir de uma informação. Quando tal receptor, 

neste caso os assentados no Lucas Dantas, percebem que existe uma influência política 

e econômica a apropriação pode ser deturpada aos interesses notificados. Já que, a visão 

neste primeiro momento informacional será criticada e analisada com maior veemência. 

 Porém, aqueles que não participam das atividades do Movimento e nem tão 

pouco se inserem nas atividades orgânicas coletivizadas na comunidade, não conseguem 

analisar criticamente este processo mercadológico da informação, detalhando programa 

de maneira superficial, sem analisar o teor jornalístico nem tão pouco o 

comprometimento social. “O Programa Alô Litoral me deixa informada dos 

acontecimentos em toda a região. O programa é muito bom. Para agente que mora na 

zona rural é muito importante” (Maria José. Agosto. 2013). 

 Além desta perspectiva prévia que permeia o conhecimento sobre os 

singulares aspectos da mídia, no viés subjetivo das informações comunicadas no “Alô 

Litoral”, é consenso nos entrevistados que o Programa é importante para o dia a dia de 

toda a população, já que o mesmo consegue estabelecer um dialogo informacional a 

nível nacional, regional e local, sempre entrelaçando estes três níveis em um único 

espaço de compreensão de debate, envolvendo assim, os cidadãos de Ituberá.  

 “O programa é muito importante para agente que mora na roça” (Maria 

José, Ouvinte, Entrevista, Agosto/2013). “Tenho minhas críticas ao modelo técnico 

utilizado para deixarmos informados, mas o programa possui credibilidade aqui no 

campo e as pessoas gostam de ouvir já que o mesmo fala a língua das pessoas” 

(Ronaldo dos Santos, Ouvinte, Entrevista, Agosto/2013). “O Alô Litoral consegue criar 

um elo entre o mundo e a cidade de Ituberá, isso é muito importante para as pessoas que 

ouvem diariamente o programa e aqui no Lucas Dantas isso é claro” (Agnaldo Souza, 

Ouvinte, Entrevita, Agosto/2013). 
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 Diante de tantas aceitações e confirmações referente a importância do 

Programa para os moradores da zona rural, Antonio Almeida indaga uma questão que 

lhe faz refletir diariamente sobre a participação de prefeitos, vereadores e outros no 

programa. 

É questão de informação, principalmente agente que tem parentes em toda a 

região. O programa é uma área de formação e para agente ficar sempre 

informado é preciso sim ficar ouvindo o programa. Porém existem, por 

exemplo, quando vai algum político ao programa falar, muita coisa é confusa 

e agente não entende se ele está dando uma notícia ou fazendo propaganda do 

candidato (Antonio Almeida. Entrevista, Agosto. 2013). 

 

 Aqui surge uma questão ainda não falada. O Sr. Antonio Almeida, conhecido 

popularmente como Seu Almeida na comunidade, diz que além de informar o programa 

“Alô Litoral” possui um quadro que realiza um canal entre pessoas de uma mesma 

família ou não, que estão interessados em deixar recados para outros moradores de 

Ituberá. Ele diz que esta ferramenta é de suma importância, principalmente para aqueles 

que residem na zona rural e não possui sinal de celular, mas a rádio pega em todos os 

lugares (Ouvinte, Entrevista, Agosto/2013). 

 Nesta perspectiva a rádio construiu um espaço singular de interação direta 

entre os ouvintes e gerador de audiência. 

 Sem muitos detalhes, já que este câmbio construído não é o foco desta 

pesquisa, a relevância declarada pelo Seu Almeida, se predomina também em falas, por 

exemplo, Ronaldo dos Santos que diz, “não posso deixar de falar que o programa é 

importante para as comunidades rurais, porém, as famílias precisam compreender 

melhor o processo de construção das informações e possíveis interesses por detrás da 

notícia” (Ouvinte, Entrevista, Agosto/2013). 

 O ponto citado “as famílias precisam compreender melhor o processo de 

construção das informações” subtende uma construção ideológica dentro de uma 

perspectiva crítica do receptor, porém, o mesmo acredita na relevância dada pelas 

comunidades rurais ao Programa. 

 Ainda debatendo o processo de apropriação foi questionado: você acredita 

nas informações que o programa noticia? “Acredito sim” (Maria José, Ouvinte, 

Entrevista, Agosto/2013). “Nem tudo, existem noticias que sei que a rádio vai relatar 
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dando maior importância a um lado dos casos” (Josineide de Jesus, Ouvinte, 

Entrevista, Agosto/2013). “Sim, eu acredito mas não entendo muitas coisas sobre as 

informações, pois nem tudo ainda está claro para mim relacionado aos interesses da 

rádio” (Antonio Almeida, Ouvinte, Entrevista, Agosto/2013). “Existem questões 

pontuais que não tem como eles da rádio noticiarem de maneira errada, mas quando o 

assunto é política percebo um direcionamento” (Agnaldo Souza, Ouvinte, Entrevista, 

Agosto/2013). “Para mim tudo que é noticiado possui interesses por de traz e na 

maioria dos casos não é dada a sociedade essa importância. Não posso dizer que é 

tudo mentira, mas afirmo que não acredito em tudo não” (Ronaldo dos Santos, Ouvinte, 

Entrevista, Agosto/2013). 

 A partir destas indagações e afirmações é nítido que o debate analítico que 

permeia a questão receptiva não deve ser totalmente esclarecido se as famílias em 

questão não passarem por um processo de formação política ideológico proposto pelo 

MST em sua gênese. Nesta mesma perspectiva, precisa-se pensar: o que possui no viés 

comunicacional dentro da comunidade que facilite o processo apropriação das 

informações da grande mídia? 

 Pensando nisto, entra em questão as mídias do MST, já que estas serão 

ferramentas para se contrapor ao processo informacional da Rádio Litoral FM. A 

comunidade conhece? Circula nas casas das famílias? Todos possuem acesso?  

  

4.3.1 AS MÍDIAS DO MST DENTRO DO 

ASSENTAMENTO LUCAS DANTAS 

 

 Já explicitado aqui, o MST em sua organicidade possui a nível nacional, 

estadual, regional e local o setor de comunicação com seus princípios objetivisados em 

“desenvolver a visão nacional e internacional da luta de classes, e despertar o espírito de 

indignação e de solidariedade” (MOVIMENTO SEM TERRA, 2001, P 04). Estes 

aspectos se dividem em dois eixos de atuação: o primeiro se caracteriza pela teor 

externo comunicativo, onde o setor a partir da frente da Assessoria de Imprensa pensa 

mecanismos de divulgação da luta do Movimento, fortalecendo a construção de pautas 



    

64 

 

positivas nas grandes mídias; e uma outro eixo, que se específica em uma atuação na 

base da organização, respaldando politicamente a partir de informações e espaços de 

debate sobre os grandes monopólios de comunicação, assim como, a luta pela 

democratização dos mesmos na perspectiva emancipatória e na contribuição do setor na 

formação política social de assentados e acampados em todo o país; 

 Nesta visão idealizada na estrutura orgânica do MST, é preciso perceber até 

que ponto isto é colocado em prática no segundo eixo de atuação. Compreendendo 

melhor estes aspectos será possível concluir a partir de uma experiência cotidiana o 

conhecimento de cada receptor em questão, referente aos veículos alternativos do 

Movimento e a sua circulação no Assentamento Lucas Dantas. 

 Desde já é apresentado em campo fomentações em torno da prática das 

instâncias do MST dentro da Comunidade. “A direção do Movimento não participa do 

dia a dia das famílias e aparece por aqui de vez em quando. Isso precisa ser 

melhorado” (Antonio Almeida. Agosto. 2013). 

 Esta carência dada pelo assentado representa uma fragilidade organizativa das 

coordenações na prática formativa. Nesta percepção, o processo de estudo em torno dos 

temas que se relacionam ao Setor de Comunicação torna-se inexistente. Além disto, 

todos os entrevistados confirmaram em uma enquete que nunca participou de um 

encontro fora da comunidade onde o debate está em torno da democratização da 

comunicação, nem tão pouco, sobre as oligarquias comunicativas no Brasil e suas 

influências no cotidiano dos cidadãos brasileiros. 

 Além de perceber a descredibilidade dada pela direção do Movimento ao 

debate proposto pelo Setor, não colocando em pauta os temas reflexivos dados, os 

assentados afirmam que não existe a circulação de nenhum exemplar do jornal ou 

revista Sem Terra no Assentamento, assim como, é desconhecido a existência de rádios 

comunitárias na região e os veículos de comunicação criado pelo setor a nível de estado, 

que são: o blog Voz do Movimento e o Boletim Voz do Movimento. 

 A partir desta perspectiva, torna-se comprovado que não existe nenhum tipo 

de circulação dos meios alternativos do MST dentro do Assentamento, como também, õ 

debate em torno dos temas propostos pelo setor não são dialogados com a base da 

organização, que neste caso, são os assentados e acampados. 
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 Além desta visão de cunho ideológico, torna-se relevante perceber também o 

conhecimento dos assentados diante dos veículos de comunicação do Movimento, para 

isso, foi elaborado um questionário e aplicado as pessoas com o perfil já citado aqui. 

 Pois bem, dos cinco entrevistados todos conhecem o “Jornal Sem Terra” a 

partir de um encontro, mobilização do Movimento ou assembléia, porém dificilmente 

realizam a leitura do mesmo. 

 Em um caso específico, Josineide de Jesus (Agosto, 2013) afirma que um 

exemplar do jornal começou a ser entregue uma vez por ano na escola da comunidade, 

por conta do encarte desenvolvido para os Sem Terrinhas.  

 A “Revista Sem Terra” também é um veículo conhecido por todos, porém 

nenhum deles já parou para lê com propriedade as informações presentes na mesma. 

 O “Site do MST” (www.mst.org.br) quatro dos entrevistados não conhecem, 

apenas Ronaldo dos Santos afirma conhecê-lo, porém, possui muitas dificuldades em 

acessá-lo pela falta de internet nas proximidades da comunidade. 

 Diante destes veículos de comunicação os entrevistados não conhecem 

nenhum outro meio alternativo, o que me faz subtender que as famílias do 

Assentamento possuem a Rádio Litoral FM como único veículo local de comunicação e 

no teor noticioso, o Programa Alô Litoral. 

 Desde o princípio foi questionado nesta pesquisa a apropriação a partir das 

influências políticas sociais do MST dentro do Assentamento Lucas Dantas. E foi 

avaliado de maneira pessoal, no viés de cada entrevistado, suas reflexões diante das 

noticias do Programa Alô Litoral. Neste primeiro, houve questionamentos sobre a 

participação ativa da direção do Movimento na comunidade assim como, a construção 

de espaços de estudos formativos sobre o processo discursivo político do setor de 

comunicação e a circulação de veículos de comunicação alternativos/populares ligados a 

Organização dentro da comunidade. 

 Com falhas significantes nestas avaliações realizadas pelos entrevistados 

referente a prática do MST abre espaço para que  questões externas como os veículos 

de comunicação de massa se apresentem como grandes formadores de opinião e 

influências na perspectiva social e política. 

http://www.mst.org.br/
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 Porém, é notável também, neste segundo ponto avaliado, que mesmo diante 

de tal percepção analítica nesta pesquisa, os ouvintes entrevistados conseguem 

visualizar em alguns casos de maneira artificial e outros mais profundo o desfecho 

político parcializado nas informações emitidas no programa Alô Litoral.  

 Pensando nisto, subtende que mesmo sem a leitura ou o contato com os 

veículos de comunicação do MST, as Assembléias, Encontros e Mobilizações são 

grandes ferramentas de formação política. Ou seja, a luta do Movimento ainda é o meio 

ideológico formativo que consegue aglutinar de maneira aparente e construir identidade 

e conceitos críticos ao modelo social vigente. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O Assentamento Lucas Dantas e suas especificidades se caracterizam no 

contexto formativo ideológico das influências midiáticas contextualizadas pelo 

Programa Alô Litoral da Rádio Litoral FM. Para perceber tal equivalência a presente 

pesquisa se propôs analisar historicamente o processo de construção das oligarquias 

comunicacionais, tendo como ponto de partida o Coronelismo Eletrônico e em seguida a 

luta pela terra no Brasil o que contextualiza o MST em sua gênese e que nos fará 

compreender o processo de organização das famílias Assentadas e sua formação política 

social. 

Nesta proposta analítica, o debate em torno do desenvolvimento tecnológico e a 

apropriação destas nas mãos de uma minoria que possui o poder político e econômico se 

difunde com o passar dos tempos e se moderniza em todo o território brasileiro. Ituberá 

é só mais um exemplo vivo do singular sentido do coronelismo, desde que, a Rádio 

Litoral, como veículo único no município, reflete este padrão empresarial que rodeia os 

grandes meios comunicação. 

Com este ponto de partida, esta pesquisa, mediante as diversas dificuldades 

encontradas, como: deslocamento ao Assentamento, encontrar os entrevistados e a falta 

de material histórico da época de Acampamento (fotos ou atas), são as principais 

questões que induziram a percorrer caminhos adversos na conclusão desta pesquisa, 

entre eles, utilizar como principal metodologia a entrevista em profundidade.  

Além deste ponto a presente pesquisa ao analisar os princípios e ideais político 

da organização compreende que o discurso utilizado no Assentamento Lucas Dantas, 

tendo este como norte, para prática revolucionária proposta, se equivale de uma singular 

distancia daquilo que realmente é vivido nas comunidades rurais ditas como 

Assentamentos ou Acampamentos na região. Este processo tornou-se nítido ao concluir 

que depois de Assentadas às famílias não passam por nenhum momento de formação 

política social continuo, a não ser os espaços estaduais dados como Encontros ou 

Mobilizações, porém, não contempla todas as famílias. 
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Outro ponto conclusivo e que fragiliza a formação é a não circulação de veículos 

de comunicação, como: cartilhas, jornais, revistas, panfletos ou livros que fortalecem o 

debate revolucionário dos ideais orgânicos. 

Esta falta de formação política se manifesta de maneira diferenciada nos dois 

grupos já diagnosticados aqui, o que tornaria cada vez mais relevante trabalhar de 

maneira mais localizada o processo de estudo e a formação de grupos coletivizados a 

cerca da perspectiva capitalista e o modelo social defendido pelo MST. 

Este modelo, que procede as questões formativas, demonstram sua importância 

para o Movimento desde que o mesmo surge a partir de uma conjuntura formada por 

fortes pressões do estado que impediam a classe trabalhadora de se organizar a favor de 

bandeiras específicas, como é o caso da Reforma Agrária. Nesta mesma perspectiva, 

desconhecer historicamente a formação do MST, os debates em torno das demais 

frentes se perdem ao não construir uma identidade com o Movimento. Esta afirmação 

contempla as questões defendidas pelo Setor de Comunicação e claro, a falta do debate 

em diversas instâncias da organização, refletindo este limite em sua base. 

Já que, o MST em sua organicidade não consegue dialogar em termos 

comunicacionais,  por ausências de meios alternativos/populares que possam chegar a 

essa base, o veículo de comunicação de massa, com interesses mercadológicos consegue 

e está presente cotidianamente. Acredito que isso é um entrave, percebendo que esta 

apropriação receptiva diverge ao analisar processo de pertença ao Movimento e a 

participação nas atividades desenvolvidas.  

As mídias do MST são importantes meios de comunicação formativos para 

aqueles que não estão no dia a dia do movimento fazendo luta, como também para 

aqueles que já estão mais próximos ao Movimento.  

Portanto, é nítido que aqueles que interferem no MST a qual fazem parte, 

contribuindo com a sua presença nas ações e espaços de estudos conseguem analisar 

criticamente o programa e refletir sobre os interesses mercadológicos, já aqueles que 

não se inserem e não participaram do processo de acampamento, não conseguem refletir 

criticamente as informações e fazem avaliações superficiais sobre as questões de cunho 

mercadológico. 
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Espero que este estudo seja um importante instrumento de reflexão para o 

Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra e que muitas das questões aqui 

apontadas sejam debatidas, e inclusive, questionadas e acrescentadas. 
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