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Resumo 

Este artigo tem como objetivo analisar fotografias de agricultores familiares publicadas na 

revista Globo Rural, no período de 2002 a 2014. Pretende analisar, especificamente, a relação 

das fotografias de agricultores familiares com as matérias da revista, bem como o explícito e o 

oculto (MARTINS, 2008; KOSSOY, 2008) nas representações fotográficas de agricultores 

familiares. É a partir dos trajes, dos olhares e do que fazem no momento da captura da 

imagem que percebemos o quanto a agricultura familiar passa à margem das discussões do 

desenvolvimento rural contemporâneo. 
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Introdução 

 

O artigo objetiva analisar fotografias de agricultores familiares publicadas na revista 

Globo Rural, no período de 2002 a 2014. Pretende analisar, especificamente, na revista, o 

explícito e o oculto nas representações fotográficas de agricultores familiares.
7
  

 A revista Globo Rural tem origem no Programa Globo Rural, lançado pela Rede 

Globo de Televisão, no dia 1º de junho de 1980. Apresenta publicações mensais, sendo o seu 

primeiro exemplar lançado em outubro de 1985, com foco de atuação no cenário agropecuário 

do Brasil. Apresenta temas relacionados aos avanços tecnológicos da produção agrícola e 

pecuária, em escala agroindustrial, sustentabilidade, extrativismo e ensaios fotográficos, que 

têm como tema a cultura popular, o modo de viver da população rural, lazer, entretenimento, 

gastronomia, curiosidades do ambiente rural e serviços e ações voltadas ao produtor rural, 

enquadrando-se a questão da agricultura familiar. 

Na revista, agricultura familiar é um tema pontual diante do espaço dado ao 

agronegócio, porém não menos importante no cenário agrícola nacional. De acordo com o 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), os primeiros resultados do censo 

agropecuário 2006 identificaram 4.367.902 estabelecimentos da agricultura familiar, 

representando 84,4% dos estabelecimentos brasileiros (IBGE, 2009). Apesar da sua 

participação quantitativa no contexto agrícola, da inclusão de uma agenda política nacional, 

que abrange estratégias de desenvolvimento rural para a agricultura familiar, e do seu viés 

social, Veiga (1996) alerta que tais aspectos podem não assegurar a consolidação da 

agricultura familiar, já que ainda se concentram investimentos na agricultura patronal. 

 A partir de 1985, a mídia impressa passa a informar a “palavra do campo,” através da 

revista Globo Rural, abordando temas de cunho agrícola, que inspiravam o desenvolvimento.  

Em seu primeiro editorial, em outubro de 1985, Roberto Marinho registra a preocupação da 

revista com as questões do “homem do campo.” No texto, o jornalista aponta a agricultura 

como fonte de alimentos e de riqueza nacional, com ênfase para reportagens voltadas para a 

política do agronegócio, baseada em política de exportação, globalização, inovações 

tecnológicas e exigências do mercado internacional (MARINHO, 1985).  

                                                           
7
 Este artigo faz parte de uma pesquisa mais ampla sobre fotografia e meio rural, em revistas brasileiras, 

desenvolvida no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Extensão Rural e Desenvolvimento local 

(Posmex/UFRPE), sob a coordenação do professor Angelo Brás Fernandes Callou. 



3 

 

 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXVIII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Rio de Janeiro, RJ – 4 a 7/9/2015 

 

No mesmo editorial, Marinho afirma que não tem a pretensão de resolver os 

problemas da agricultura brasileira, visto que estas questões são de competência do Estado, 

mas pretende contribuir juntamente com as ações sugeridas no programa de televisão Globo 

Rural. Para Marinho (1985), o objetivo da revista é se tornar uma companheira do agricultor, 

visto que será fonte de informações relacionadas às etapas de seu trabalho, ajudando-o a 

refletir sobre a vivência rural como um canal de fruição dos anseios e reivindicações 

relacionadas às questões rurais. 

De fato, a comunicação estabelecida pela revista Globo Rural é direcionada ao 

“homem do campo.” Preocupa-nos saber, porém, qual o espaço reservado aos interesses da 

agricultura familiar nesta revista? Qual a representatividade das imagens relacionadas ao 

agricultor familiar? O desenvolvimento rural está representado nestas imagens? 

Para o desenvolvimento desta pesquisa, utilizaram-se como base teórico-metodológica 

as contribuições de Kossoy (2000, 2001, 2008) e de Martins (2008). Tal escolha é justificada 

pela maneira com que ambos analisam o explícito e o oculto nas representações fotográficas.  

Representação fotográfica: aspectos teórico-metodológicos 

A Revolução Industrial contribuiu para disseminação da fotografia, que desde a sua 

criação foi motivada pelas inovações tecnológicas, reproduzindo através da captura de 

imagem o verossímil, presente no explícito, como registro de centelhas da realidade capturada 

pelo olhar de um fotógrafo.  

Na década de 1860, a fotografia, de acordo com Kossoy, passa a ter uma importância 

mercadológica, proporcionando “[...] o surgimento de verdadeiros impérios industriais e 

comerciais” (KOSSOY, 2001, p. 26). O mundo passa a ser visto no seu todo, através de 

frações de paisagens, capturadas pelas lentes dos fotógrafos, passando a “[...] se constituir em 

arma terrível, passível de toda sorte de manipulações, na medida que os receptores nela viam 

apenas a ‘expressão da verdade’, posto que resultante da ‘imparcialidade’ da objetiva 

fotográfica” (KOSSOY, 2001, p. 27).  

Assim como em Kossoy, a percepção da fotografia como expressão da verdade é 

identificada por Andrade (2002) em seus estudos sobre antropologia visual. Collier (1973), 

que atribui à fotografia um recurso que pode contribuir de forma reflexiva e crítica, através de 

uma visão que transcende o supostamente real e verdadeiro, como também Achutti (1997),  
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que destaca a relação da fotografia com a etnologia, analisando as possibilidades de articular a 

construção de imagens fotográficas com a perspectiva do pensamento antropológico.   

Kossoy (2001, p. 55) observa a ampliação da discussão sobre a fotografia e destaca a 

sua importância para o estudo de diversas áreas do conhecimento, não se restringindo à 

antropologia, mas abrindo possibilidades para estudos e pesquisas com suporte das 

representações fotográficas. Para o autor, a fotografia sempre servirá “(...) aos mais diferentes 

e interesseiros usos dirigidos” (KOSSOY, 2000, p.19).  

No caso da ciência, a fotografia recebe significado a partir da perspectiva do fotógrafo, 

indo além da realidade, atingindo significados ocultos na imagem. Para Martins (2008), além 

da representação do real, existe a imaginação fotográfica que cabe ao sociólogo ou 

antropólogo quando se constrói a fotografia “congelando” o momento, mas o 

“descongelando”, quando decodificada a imagem. Neste contexto, Martins (2008, p.65) 

aponta que os fotografados “(...) são agentes de personificações das estruturas e dos processos 

sociais de que têm apenas uma compreensão imaginária ou, simplesmente, ideológica.” Para 

os cientistas decifrarem o oculto na fotografia, portanto, é um desafio metodológico. 

Kossoy e Martins apontam caminhos metodológicos ao trabalhar a representação 

fotográfica, oferecendo subsídios para estudos científicos que objetivam compreender o 

cenário social, decifrando a imagem além do explícito. 

Em sua obra Fotografia e paisagem: o explícito e o oculto nas representações 

fotográficas, Kossoy (2008) analisa duas fotografias de Guilherme Gaensly. A primeira 

mostra a paisagem urbana do Centro de São Paulo da Rua Quinze de Novembro, em 1906, e a 

segunda, tomada entre 1902 e 1903, retrata a vista rural do trabalho de colonos europeus, 

possivelmente italianos, no cafezal. Neste trabalho, o autor busca mostrar ao leitor que a 

fotografia revela muito mais do que se encontra visível na imagem. Propõe, portanto, uma 

análise focada no desvendar do implícito na fotografia, convidando o leitor a vê-la de forma 

crítica e analítica, considerando aspectos multidisciplinares constituídos desde o primeiro 

olhar lançado à foto, até a compreensão sobre a mensagem implícita intencionalmente. Neste 

sentido, o leitor tem o olhar guiado pela lente do fotógrafo e passa a observar a imagem, a 

partir das intenções do autor. Nesta compreensão, a imagem traduz indícios que não se 

limitam à contemplação do explícito na fotografia, mas também ao que está oculto. 
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Em Sociologia da fotografia e da imagem, Martins (2008) analisa as fotografias da 

exposição Acts of Faith, que reúne obras dos fotógrafos brasileiros que documentam em 

detalhes a construção social do sagrado. A partir do verossímil, da forma de fotografar e de 

imaginar o oculto, Martins sugere a possibilidade de encontrar em fotografias indícios de 

relações sociais, de mentalidades, de formas de consciência social, de maneiras de ver o 

mundo.   

A partir da perspectiva teórico-metodológica encontrada em Kossoy e Martins, 

buscamos analisar as representações fotográficas publicadas na revista Globo Rural.  

A definição da base teórico-metodológica para análise das fotografias representa um 

dos aspectos deste estudo, tendo em vista a busca pelo implícito contido nas imagens 

divulgadas na revista, utilizando como categoria de análise o desenvolvimento rural e a 

agricultura familiar.  

De acordo com Navarro (2001), o desenvolvimento rural está relacionado diretamente 

ao aumento da renda familiar e à “absorção” de novas tecnologias de produção, como 

divulgam certos meios de comunicação. Neste ambiente, em que o agronegócio é pauta 

frequente, a agricultura familiar tangencia o desenvolvimento rural e se associa ao atraso, ao 

bucólico, ao místico e ao pouco produtivo. O autor sugere que o fato de a agricultura familiar 

não ser considerada desenvolvida, é resultado do estigma criado nos anos 1970, em que 

apenas eram consideradas desenvolvimento rural atividades agrícolas relacionadas ao uso das 

tecnologias e produção modernas. 

De acordo com Wanderley (2001, p. 21), a “agricultura familiar não é uma categoria 

social recente, nem a ela corresponde uma categoria analítica nova na sociologia rural.” 

Todavia, a autora acrescenta que, no Brasil, essa temática vem sendo discutida como uma 

novidade, fato que podemos constatar diante das discussões sobre políticas públicas 

motivadas pela pressão histórica das mobilizações sociais.  

De fato, a partir da década de 1990, surge no Brasil um constante interesse pela 

agricultura familiar, como um tema inovador, fruto de debates e discussões no patamar 

político. Esta importância resultou em políticas públicas, como o Programa Nacional de 

Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), legitimado pelo Decreto nº 1946, de 28 de 

junho de 1996.  
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De acordo com Neves (2012), o termo agricultura familiar envolve um processo de 

mobilização política, pois permeado, historicamente, por interesses conflituosos. Ressalta que 

a formulação das políticas favoráveis à agricultura familiar e seu complexo agrupamento de 

atores só foi possível mediante reivindicações e mobilizações históricas das organizações 

sociais e acadêmicas, desenvolvidas ao longo dos anos.   

Nesse contexto, o meio rural, sempre visto como fonte de problemas, hoje aparece 

também como portador de soluções, vinculadas à melhoria do emprego e da qualidade de vida 

(WANDERLEY, 2002), conforme registrado nas edições da revista Globo Rural. As 

fotografias que compõem suas reportagens podem identificar aspectos que relacionam 

desenvolvimento rural e agricultura familiar, sobretudo na faixa temporal aqui considerada, de 

2002-2014, período de significativas mudanças no cenário político-econômico brasileiro, 

liderado por representações do Partido dos Trabalhadores (PT). 

Para o desenvolvimento desta pesquisa, foram reunidos 153 exemplares da revista 

Globo Rural. A partir daí, procurou-se identificar as imagens mais relevantes para a análise. 

Na primeira triagem, cinco revistas foram selecionadas e, destas, nove imagens foram 

escolhidas. O critério para seleção das fotografias foi a relação direta com o tema agricultura 

familiar, a partir da seção da revista Agricultura Familiar, do título da reportagem e da 

consonância do texto com a imagem.  

Aplicados os critérios de seleção, verificou-se que apenas quatro revistas (dezembro 

de 2004, outubro de 2004, fevereiro de 2008 e junho de 2012) continham imagens 

relacionadas diretamente à agricultura familiar, totalizando cinco fotografias, para análise 

neste artigo. 

As fotografias foram analisadas, levando-se em consideração os seguintes aspectos: o 

explícito e o oculto sobre desenvolvimento rural; os critérios regionais; e a relação da 

fotografia com a proposta apresentada no primeiro editorial da revista.  

Pretendemos, com este estudo, revelar aspectos das minúcias capturadas pela lente do 

fotógrafo, em termos do explícito e do oculto, e sua relação com a noção de desenvolvimento 

rural na revista Globo Rural. 
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Fotografias de agricultores familiares na revista Globo Rural 

 

As imagens selecionadas para este artigo seguem uma sequência cronológica de 

apresentação pelo ano de publicação, em contextos peculiares às regiões Nordeste, Sul e 

Sudeste do país. Esta sequência serviu para melhor observar a realidade social do fotografado 

no decorrer dos anos, facilitando a análise das imagens. 

A primeira imagem analisada (Figura 1) tem autoria de Ernesto de Souza, publicada 

em outubro de 2004, na reportagem Fé no Espírito Santo. Nela é possível observar uma 

família de cinco membros em meio de uma plantação de legumes e hortaliças. Pelo menos 

quatro destes fotografados mostram o resultado da colheita nas mãos, entre eles o mais velho 

do grupo, em destaque, que carrega cenouras vistosas em ambas as mãos, num sinal de 

orgulho pelo sucesso da produção.  

Figura 1 – Ernesto de Souza. Fé no Espírito Santo. 

 

Fonte: revista Globo Rural, ano 20, n. 228, outubro de 2004. 

 

Uma criança, dois jovens e uma mulher mais velha aparecem atrás do homem, 

representando uma relação familiar no contexto do trabalho. Cada membro segura um tipo de 

cultura produzida na propriedade. As características físicas dos fotografados representam 

tipos em regiões como Sul e Sudeste do Brasil. 
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Os produtos cultivados foram exibidos propositalmente, a fim de demonstrar o 

momento de prosperidade da família, mesmo numa produção em pequena escala. Os trajes 

simples dos fotografados revelam sua rotina de dedicação ao trabalho, realizado com 

satisfação, haja vista seus semblantes serenos e sorridentes. Martins (2008) alerta que esta 

pode ser uma realidade mediada pelo tempo da fotografia sobre um olhar projetado pelo 

fotógrafo e por aquilo que ele pensa.  Para o autor, “com a fotografia, a sociedade passa a ver 

mais e ver menos ao mesmo tempo, porque passa a ver através da mediação de um 

instrumento técnico da sociedade racional moderna” (MARTINS, 2008, p. 66). Esta 

perspectiva corresponde à intencionalidade motivada por aspectos internos ou externos, que 

irão definir o caráter da representação fotográfica. Para Kossoy (2002, p. 27), “esta motivação 

influirá decisivamente na concepção e construção da imagem final.” (KOSSOY, 2002, p. 27). 

Ao mesmo tempo em que se percebe a intencionalidade do fotógrafo em registrar a 

prosperidade da agricultura familiar, mensagens ocultas podem contribuir com novas 

interpretações. As fotografias, vistas do passado ou do presente, “(...) sempre permitem 

leituras múltiplas por tudo o que elas mostram ou ocultam” (KOSSOY, 2008, p. 134).  

Neste caso, o implícito está vinculado às relações entre os membros da família. O pai 

ganha lugar de destaque na fotografia, trazendo uma expressão rígida no rosto, que sugere 

liderança e autoridade em relação aos demais. Atrás do pai, à direita, está a mulher que, ao 

contrário dos filhos, apresenta uma expressão mais compenetrada, que reflete, por assim 

dizer, a dedicação à família e às obrigações domésticas. Uma mulher que abdicou da vaidade 

feminina em razão das tarefas do cotidiano, ao contrário da criança à esquerda da imagem, 

que parece se divertir com a situação. 

A representação de liderança inverte-se na Figura 2, a seguir. A fotografia de Cristiano 

Sant’Anna, na reportagem Sucessão mais tranquila, de dezembro de 2004, exibe uma família 

reunida em torno de uma mesa em que a mulher está de pé, destacando-se em relação aos 

demais membros da família do sexo masculino.  
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Figura 2 - Cristiano Sant’Anna. Sucessão mais tranquila. 

 

Fonte: revista Globo Rural, ano 20, n. 230, dezembro de 2004. 

Nesta imagem, a ausência da vaidade feminina é suprida por um largo sorriso da mãe 

com a mão na cintura, cabelos desalinhados, mangas arregaçadas, com manchas que se 

assemelham à terra que o gado pisa, configurando que está pronta para o trabalho pesado 

característico do universo masculino. Seu posicionamento na fotografia traduz, de certa 

forma, a pressa em concluir a foto e retornar ao trabalho que a espera. 

Todos os membros da família se encontram ao redor de uma mesa, cuidadosamente 

organizada, para exposição de produtos lácteos industrializados, frutos da ordenha de leite dos 

animais expostos ao fundo da imagem. O pai e os filhos parecem ter se preparado 

previamente para a fotografia, por apresentar um vestuário formal.  

A imagem representa um negócio próspero, fruto do investimento na criação do gado, 

que integra a fotografia da família como se fosse parte dela. Os semblantes, o vestuário e o 

posicionamento dos sujeitos reúnem indícios que traduzem a imagem para além do explícito. 

Martins (2008, p.65) comenta que o oculto de uma fotografia pode ser decodificado, através de 

detalhes que podem escapar da lente, 

[...] das expressões de um rosto aos elementos simbólicos do vestuário e da 

circunstância da fotografia, inevitavelmente agregam-se à imagem fotográfica os 

decodificadores que a “descongelam”, isto é, que revelam a dimensão sociológica e 

antropológica do que foi fotografado. 
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É nesse sentido que Kossoy (2008) afirma que toda imagem é produzida segundo um 

processo de criação/construção que sempre permite múltiplas leituras por tudo o que elas 

mostram e ocultam. Nestes termos, a Figura 2 fornece elementos referentes à importância da 

modernização da agricultura familiar, por meio da industrialização e diversificação dos seus 

produtos, na perspectiva do desenvolvimento rural. 

A Figura 3 trata de um casal de idosos, fazendo pose no interior de uma casa humilde, 

ornada por quadros com imagens de santos venerados pelo catolicismo. Tal costume é 

característico das casas sertanejas do Nordeste do Brasil. Atualmente, dessas imagens ao lado 

encontram-se personalidades contemporâneas da Igreja Católica brasileira, como padre 

Marcelo Rossi, visível na parede da sala do casal.  

Figura 3 – Ernesto de Souza. Guardadores de Sementes. 

 
Fonte: revista Globo Rural, ano 20, n. 230, dezembro de 2004. 

Entre o homem e a mulher, observa-se um oratório que no alto apresenta três cruzes, 

tal qual o sinal que simboliza o Pai, o Filho e o Espirito Santo. Em seu interior, a imagem de 

Nossa Senhora das Graças, a santa da medalha milagrosa, simboliza um ato de veneração 

numa capela imaginária, como sugere Martins (2008) no seu trabalho sobre A imagem 

incomum: a fotografia de fé no Brasil.  

O casal fixa o olhar na lente do fotógrafo, posando para a foto com corpo rígido, 

semblante sério, respiração contida, trazendo nas mãos sementes de feijão armazenadas em 

garrafas pet, que, provavelmente, representam a graça alcançada pela fé nos santos do  
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catolicismo ou uma oferenda em agradecimento à prosperidade que veio da terra. Sobre esse 

comportamento diante da câmera, Martins (2008) explica que por trás da fotografia existem o 

modo de ver do fotógrafo, as inovações das técnicas utilizadas na atualidade e as repercussões 

culturais que existem até hoje, a exemplo das populações sertanejas no Brasil, que mesmo 

diante da rapidez do ato de fotografar, seguem perfiladas e com o corpo enrijecido, para não 

comprometer a imagem. 

Ainda na Figura 3, tanto a mulher quanto o homem apresentam-se com vestuário 

simples, possivelmente escolhido para a fotografia. A mulher vestida nas cores azul e branca 

pode simbolizar as cores das vestes de Nossa Senhora. O chapéu de palha do homem, 

colocado ao lado no sofá, reforça o sentimento de respeito às imagens que povoam o 

imaginário do agricultor sertanejo.   

A fotografia parece anunciar que os elementos da fé alimentam a crença do sertanejo 

de que a chuva virá e fecundará a terra, através das sementes que carrega nas mãos. Estas 

sementes germinarão, garantindo assim a relação do sertanejo com a terra, o seu lugar. Nesta 

perspectiva, diz Martins (2008, p.77): “a fotografia pode cumprir a missão de expressar essa 

fé, porque o verossímil nega por inteiro as ocultações, desconhece e nega o invisível no real.”  

A Figura 4, de Manoel Marques, foi publicada em fevereiro de 2008 na reportagem 

Casamento feliz. A imagem reflete o momento em que uma família, composta por um casal e 

dois filhos, que vive da agricultura familiar, trabalha, possivelmente, numa horta de cultivo 

orgânico com planejamento de cultura, por apresentar canteiros com hortaliças diversificadas, 

em suportes de isopor, irrigadas manualmente, sobre uma estufa feita de uma estrutura de 

plástico, transparente, como filtro da incidência solar, sobre uma base de madeira, simples, 

porém cuidadosamente projetada.  
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Figura 4 – Manoel Marques. Casamento Feliz. 

 

Fonte: revista Globo Rural, ano 23, n. 268, fevereiro de 2008. 

 O cenário da fotografia remete à valorização da atuação do homem como o provedor 

da família. O ângulo fotográfico o deixa numa situação de superioridade diante dos demais 

membros. Seu olhar fixo, voltado para aquela atividade, sinaliza sua responsabilidade com os 

representantes vistos em segundo plano. Elementos como o chapéu de palha de abas largas e 

desgastadas pelo uso indicam a rotina estabelecida numa pequena propriedade, cujas 

atividades são desenvolvidas pela família, porém administradas pelo homem.  

No segundo plano, percebe-se o filho, provavelmente o primogênito e sucessor que 

segura um canteiro com mudas, simbolizando, a princípio, o pertencimento àquela rotina. O 

garoto, porém, veste uma camisa branca, limpa, como se ali estivesse apenas na condição de 

fazer parte do registro da imagem. Suas vestes alvas não configuram a lida no campo, sendo, 

talvez, sua ocupação principal ser estudante e constituir um projeto de vida diferente de seus 

pais. 

A perfeição do cenário cuidadosamente montado destoa da figura da mulher em 

terceiro plano. Ela aparece na penumbra, obscura, sem luz, com uma criança nos braços, ao 

lado de uma coberta de palha, seca e sem vida, quase imperceptível, mas que denuncia a 

posição de subalternidade da mulher, oculta na cena cuidadosamente montada. 
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A análise da figura da mulher nos remete a uma fotografia apreciada por Kossoy 

(2008), que busca traduzir de forma estética a atividade de trabalhadores em um cafezal, 

exibindo uma visão singela do trabalho no campo, representado por pessoas romanticamente 

dispostas em papéis definidos, que é quebrada pelo olhar de uma menina, que salta a foto e 

denuncia a encenação do conjunto da obra, ao revelar  o significado do oculto, contrário à 

intenção da harmonia do explícito. 

A mesma relação subalternidade e hierarquia na divisão do trabalho também pode ser 

observada na Figura 1, já analisada, e na Figura 5, a seguir, porém em contextos regionais 

diferentes. 

Na fotografia de Raul Spinasses (Figura 5), observa-se a realidade de uma pequena 

família que convive com os limites da seca. Publicada em junho de 2012, na reportagem 

Oásis do Sertão, a imagem expõe a pequena produção verde e viva em contraste com o 

entorno de arbustos castigados pela seca. O homem mais velho (de boné) e dois jovens 

(agachados) apresentam-se bem posicionados para a foto. Os elementos naturais do local e o 

vestuário constituído por roupas leves remetem a uma região de clima quente, como o 

Nordeste do país.  

Foto 5 - Raul Spinasses. Oásis no Sertão. 

 

Fonte: revista Globo Rural, ano 27, n. 320, junho de 2012. 

O homem de pé e inclinado parece mostrar aos jovens os procedimentos adequados 

para lidar com aquela cultura. Não fica clara a relação entre ambos, porém trabalham em 

harmonia e com o olhar fixo no chão, como se o observador os inibisse. Ali, na Figura 5,  



14 

 

 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXVIII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Rio de Janeiro, RJ – 4 a 7/9/2015 

como também na 4, a mãe não está presente. Talvez não apresente interesse pelas atividades 

agrícolas ou não faça parte daquela constituição familiar. 

A posição de cócoras e a inclinação do corpo dos participantes transmitem um sinal de 

proximidade com a terra. Um sinal de reverência àquela que lhes garante o sustento e onde 

buscam esperança perante a incerteza da prosperidade. Todos estendem as mãos junto às 

hortaliças, num sinal de carinho e respeito ao que da terra brota. O homem, de pé, apresenta-

se em posição de comando, com o rosto encoberto pelo boné, o que o torna uma liderança sem 

rosto, enquanto os demais exibem as faces numa aparente condição de subalternidade, como 

também certa falta de perspectiva diante daquela atividade.  

O cenário registrado apresenta poucas cores. Os fotografados estão sob uma estufa de 

palha de coco, rala e desgastada, suspensa em varões feitos com madeira retirada da própria 

vegetação local. A estufa revela uma estrutura frágil, planejada de acordo com os 

conhecimentos adquiridos ao longo da experiência com a terra e os parcos recursos da própria 

região (palha de coco e ripas de madeira). 

A imagem capta os rostos de pessoas de pele negra que se assemelham à negritude das 

ripas de madeira que seguram as palhas de coqueiro ou de palmeiras, travando uma luta 

desigual com o sol, que, imponente, atravessa as palhas, frágeis e desgastadas pela energia 

solar que incide sobre o plantio de hortaliças.  A terra árida e acinzentada, como por milagre, 

faz surgir as hortaliças, pequenas, miúdas, mas de forma aparentemente improvável, 

ressurgem do solo cor cinza tal qual um oásis de esperança para o sustento da família.  

Finalmente, entre as imagens analisadas, esta última apresenta detalhes que 

conformam um universo pessimista da agricultura familiar. O título da matéria, Oásis do 

Sertão, fundamenta-se simplesmente na coloração verde das hortaliças, sem considerar os 

recursos que garantem a prosperidade de um oásis. Neste caso, não é possível observar 

representações explícitas ou ocultas suficientes que legitimem a proposta da reportagem. 

Considerações finais 

A revista Globo Rural prioriza, desde seu primeiro editorial, assuntos de interesse do 

agricultor, como expressa seu texto de lançamento em 1985, pautado no comprometimento 

pela informação e na esperança em contribuir para o desenvolvimento agrícola brasileiro. 

Também a partir de 1985, o panorama político nacional foi constituído por mudanças que  
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recaíram sobre a agricultura na perspectiva do desenvolvimento rural para o acesso ao 

crescimento econômico. 

Tais mudanças podem ser observadas através das fotografias que incorporam as 

inúmeras reportagens, com ênfase para o agronegócio na revista Globo Rural. 

É possível que os programas governamentais implantados ao longo dos anos para o 

desenvolvimento da agricultura familiar tenham despertado o interesse da revista em tratar de 

temas relacionados ao pequeno produtor e sua família. Desta forma, apesar de discreta, a 

publicação de reportagens sobre agricultura familiar na revista Globo Rural configura um 

novo olhar político sobre o desenvolvimento rural, analisado neste artigo. 

A partir das contribuições teórico-metodológicas de Kossoy e Martins, as imagens 

analisadas na revista ganharam significados que possivelmente apresentam relação, como a 

gestão política brasileira entre 2002 e 2014. Entretanto, o que se sobressaíram das fotografias 

analisadas foram os padrões familiares que permanecem arraigados aos produtores rurais 

pelas lentes dos fotógrafos da revista. 

Observou-se que as fotografias corroboram com os títulos das reportagens e que as 

diferenças regionais são muito claras. Enquanto nas imagens, que representam a agricultura 

familiar no Sul e Sudeste, predominam a fartura, a diversidade de culturas e até a 

industrialização de produtos, as fotografias de reportagens do Nordeste demonstram o 

agricultor e seu esforço em manter a pouca diversidade de culturas numa eterna luta contra as 

adversidades climáticas, a exemplo da reportagem Oásis do Sertão. 

Apenas duas imagens, de Cristiano Sant’Anna (Figura 2) e de Manoel Marques 

(Figura 4), permitem refletir sobre o uso de novas tecnologias que remetem à modernização 

do campo, muitas vezes confundida com o desenvolvimento rural.  

Sobre as relações sociais dos fotografados, é possível identificar certo paternalismo na 

organização familiar. Enquanto o homem permanece em primeiro plano, a mulher, as crianças 

e os jovens participam da atividade numa posição inferior, ao ocuparem o segundo plano na 

fotografia.  

Os trajes, os olhares e o que fazem no momento da captura da imagem representam o 

significado que o fotógrafo atribui ao tema. Os fotografados são colocados em posições que 

simbolizam tradicionalmente ou de maneira estereotipada o seu cotidiano no meio rural. 
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Finalmente, percebe-se que as imagens analisadas corroboram com o conceito de 

agricultura familiar, entretanto inspiram a modernização do campo em áreas distintas do 

território brasileiro. Neste sentido, a agricultura familiar parece ainda estar iniciando um 

processo de consolidação diante da sólida agricultura brasileira, com base no agronegócio. 

Algo que se reflete nas poucas páginas dedicadas ao tema e que contrasta com as propostas de 

implantação de programas de gestão política para o desenvolvimento rural. 
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