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Resumo 

 

A prática discursiva jornalística da fotografia e do audiovisual, a partir de formações e 

materializações contidas em instâncias midiáticas, revela ser muito mais do que uma mera 

exposição junto à opinião pública. Trata-se de uma comunicação alternativa usada em 

nome da criação e manutenção de uma identidade. Tendo como objeto de discussão a 

produção de dois trabalhos documentais, em fotografia e vídeo, na região do Pontal do 

Paranapanema, oeste do estado de São Paulo, parte-se de uma abordagem materialista 

histórica-dialética, com base de sustentação teórica nos pensamentos geográfico e da 

comunicação, para qualificar a fotografia e o vídeo como elementos jornalísticos para 

formação de um contradiscurso alternativo necessário em meio aos conflitos gerados 

pelas relações sociais entre agronegócio, pequenos produtores rurais e governo. 
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Introdução 

 

Este texto define um ponto de intersecção a respeito da teia midiática que 

envolve as relações sociais no campo brasileiro. Se de um lado, o complexo do 

agronegócio é sustentado por um sistema ideológico discursivo que age com destreza e 

força para manter-se com imagem favorável junto a diversos setores, inclusive opinião 

pública, por outro abrem-se condições para um momento importante no sentido do 

contradiscurso dos produtores rurais, em especial aqueles que não possuem força ou 

representatividade midiática para externar seus problemas, dúvidas ou conquistas. E este 

                                                
1 Trabalho apresentado ao GP Geografias da Comunicação do XVII Encontro dos Grupos de Pesquisa em 

Comunicação, evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2 Doutor em Geografia pela Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Estadual Paulista (Unesp), campus 
de Presidente Prudente (SP). Mestre em Comunicação pela Universidade Estadual de Londrina (PR). Especialista em 

Comunicação Empresarial pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR). Graduado em Jornalismo pela 
Universidade Estadual Paulista de Bauru (SP) e Professor da Faculdade de Comunicação Social de Presidente Prudente 
(SP), da Universidade do Oeste Paulista (Unoeste). E-mail: mancuzo@unoeste.br 
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momento se dá por conta do avanço e da liberdade que as plataformas de divulgação 

digitais oferecem.  

Assim, na esteira da democratização da Internet, produções documentais 

surgem e chegam a diferentes partes do mundo, sem que haja a necessidade de uma 

“autorização” por parte da imprensa ou dos grandes grupos de imprensa. A comunicação 

alternativa oferece a estrutura para que uma voz seja finalmente ouvida.  

O recorte analítico para estas considerações se faz a partir de dois produtos 

documentais que surgem e são disseminados, em primeiro momento, em âmbito 

acadêmico e, posteriormente disponibilizados em espaços públicos. O videodocumentário 

“As Pegadas do Veneno no Pontal” e o Fotolivro Documental “Resistir”, ambos 

produzidos em Presidente Prudente, interior do estado de São Paulo, e com cenário a 

região do Pontal do Paranapanema, oferecem ao público considerações para além das já 

expostas pela mídia jornalística comercial e favorecem a abertura de debates, novos 

conhecimentos, formação política e resistência.  

A divulgação destes dois produtos, incluindo-se aqui em âmbito acadêmico, 

sinaliza, portanto, uma ação mediadora daqueles que tentam viver da terra no Brasil e 

propõe-se, assim, sem perder de vista as dificuldades de penetração destas mensagens, a 

construção de um pensamento positivo com propósitos de geração de práticas também 

positivas.  

Este texto também se ajusta dentro de dois territórios acadêmicos demarcados 

pelo autor. Primeiro pelo desdobramento da tese de doutoramento, defendida em junho 

de 2015, junto ao Programa de Pós-Graduação em Geografia da Faculdade de Ciências e 

Tecnologia da Universidade Estadual Paulista (Unesp), campus de Presidente Prudente 

(SP), sob o título “O Sistema Ideológico do Agronegócio: O Poder do Discurso e o 

Discurso pelo Poder” e a necessidade de publicizar e qualificar a unidade discursiva a 

favor do agronegócio como um sistema que amplifica outros setores comuns a ele como 

o agrícola e pecuário e financeiro/mercantil. Exposta em diferentes níveis, esta corrente 

informativa reveste-se de uma articulação política organizada entre o capital, governo, 

intelectuais, academia e imprensa/meios de comunicação social. Neste último caso, aliás, 

verifica-se especialmente o seu uso dirigido no âmbito da comunicação organizacional e 

a consequente formação intencional de um conjunto simbólico de forças estruturais que 

atua na busca pública por consensos. 
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Em segunda instância, este artigo reflete a comunicação parcial do trabalho 

de pesquisa do autor junto ao Projeto Temático “Mapeamento e Análise do Território do 

Agrohidronegócio Canavieiro no Pontal do Paranapanema: Relações de trabalho, 

conflitos e formas de uso da terra e da água, e a saúde ambiental”3, em execução no Centro 

de Pesquisa da Geografia do Trabalho (Ceget), da Faculdade de Ciências e Tecnologia da 

Universidade Estadual Paulista (Unesp), campus de Presidente Prudente (SP).  

O objetivo central da pesquisa é promover a comunicação jornalística 

alternativa como um elemento transformador e capaz de levantar debates e qualificações 

para além das unidades tradicionais de informação como a grande imprensa. É no 

ciberespaço, ambiente social e simbólico (ANDERS, 2003), que este discurso encontra 

eco e pares atentos a ouvi-lo. Em tempo, a força da comunicação alternativa acontece não 

porque ela depende de audiência, mas por que há uma audiência necessitada de dados que 

demonstrem muito mais do que o teatro midiático a que a sociedade é relegada em muitos 

momentos.  

  

Videodocumentário “As Pegadas do Veneno no Pontal” e o Fotolivro “Resistir” 

 

As duas produções jornalísticas documentais que auxiliam no debate proposto 

a respeito da comunicação alternativa estão inseridas dentro do plano de trabalho, como 

exposto na introdução, da linha de pesquisa “Representações Midiáticas do Agronegócio 

e Produções Foto e Videodocumentais, integrante do Projeto Temático “Mapeamento e 

Análise do Território do Agrohidronegócio Canavieiro no Pontal do Paranapanema: 

Relações de trabalho, conflitos e formas de uso da terra e da água, e a saúde ambiental”, 

em execução no Centro de Pesquisa da Geografia do Trabalho (Ceget), da Faculdade de 

Ciências e Tecnologia da Universidade Estadual Paulista (Unesp), campus de Presidente 

Prudente (SP). 

Tendo como subsídio teórico pressupostos da Geografia e da Comunicação e 

diante da necessidade em contribuir jornalisticamente para compreender a natureza do 

agronegócio em toda a dinâmica por ele empregada, em especial no que tange à ação 

                                                
3 Dentro do referido projeto, com fomento da Fundação de Amparo e Pesquisa do Estado de São Paulo 

(Processo/FAPESP: 2012/23959-9) e finalização prevista para Agosto de 2017 quando completar cinco anos, o autor 
deste artigo é coordenador da linha de pesquisa Representações Midiáticas do Agrohidronegócio e Produções Foto e 
Videodocumentais e tem como objetivos o estudo da ação da comunicação jornalística alternativa e a produção 
fotográfica e audiovisual documentais sobre os desdobramentos da pesquisa).    
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canavieira no Pontal do Paranapanema e os reflexos e impactos no meio ambiente e saúde 

do trabalhador, na vigência do ano 4 (Agosto/2016 – Agosto /2017) sobressaiu-se como 

plano de trabalho no campo da comunicação a: 

• Realização de trabalhos de campo junto às comunidades rurais e urbanas ligadas 

à ação do agrohidronegócio permitindo a reflexão sobre como estes são expostos 

tanto na grande imprensa corporativa quanto nos produtos jornalísticos 

alternativos de resistência e a constituição de documentação imagética dos 

mesmos;  

• Levantamento de bibliografia sobre as representações midiáticas do campesinato 

e do agrohidronegócio com enfoque direcionado na existência de um discurso 

hegemônico que permite a sustentação ideológica do complexo industrial no 

campo; 

• Realização de entrevistas junto aos meios jornalísticos da região do Pontal do 

Paranapanema, em especial com editores, repórteres de texto, cinematográficos e 

fotográficos, com ênfase nas políticas editoriais impostas pelos veículos no campo 

das representações sociais do campesinato e agrohidronegócio; 

• Apresentação oportuna da tese de doutorado intitulada “O Sistema de Sustentação 

Ideológica do Agronegócio: o Poder do Discurso e o Discurso pelo Poder”, 

defendida em maio de 2015 pelo pesquisador, para debate de questões que 

envolvam as representações midiáticas no campesinato e agrohidronegócio junto 

a produtores rurais locais e pesquisadores; 

• Planejamento e realização de produção fotográfica e videográfica documental a 

respeito da dinâmica do agrohidronegócio na região do Pontal do Paranapanema, 

em especial no que se refere a questões ambientais, trabalho e saúde, que 

posteriormente servirá como base de pesquisa e debates em congressos, 

seminários, colóquios e disciplinas, além de compor arquivo permanente do 

projeto Temático e também do Centro de Memória, Documentação e Hemeroteca 

Sindical “Florestan Fernandes”, da Faculdade de Ciências e Tecnologia (FCT) da 

Universidade Estadual Paulista (Unesp), campus de Presidente Prudente. Trata-se 

de um conjunto de documentos iconográficos da realidade do campo, no âmbito 

do desenvolvimento territorial rural. 

• Planejamento e execução de intercâmbio multidisciplinar entre a Faculdade de 

Ciências e Tecnologia (FCT) da Universidade Estadual Paulista (Unesp), campus 
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de Presidente Prudente, a partir do Centro de Estduso da Geografia do Trabalho 

(CEGet), e a Faculdade de Comunicação Social de Presidente Prudente (Facopp), 

da Universidade do Oeste Paulista (Unoeste). Há um objetivo definido neste ponto 

de troca de conhecimentos entre as unidades de ensino e pesquisa no que tange à 

produção e estudo midiático e o pensamento geográfico que envolva as questões 

de trabalho e saúde contemporâneas. 

• Realização de oficinas de capacitação em linguagem fotográfica e linguagem 

videográfica para que os membros dos projetos possam tanto ter condições de uso 

otimizado e seguro dos equipamentos adquiridos (câmeras fotográficas e 

filmadora) como também possam planejar, em conjunto, na pré-produção, 

produção e pós-produção de fotodocumentários e videodocumentários;  

• Realização de oficinas de trabalho para a comunidade acadêmica e também em 

geral com os temas “As disputas territoriais na imprensa” e “Os olhares 

fotográfico e videográfico na construção de representações midiáticas da Questão 

Agrária”; 

• Em parceria com membros da equipe do projeto, desenvolvimento e elaboração 

de artigos de análise comparativa das conflitualidades entre campesinato e 

agrohidronegócio no campo midiático, ressaltando foco, no contexto do 

desenvolvimento rural, nas formas de luta, resistência e recriação dos movimentos 

sociais e representações sociais do agrohidronegócio, bem como das políticas 

públicas de desenvolvimento territorial rural. 

 

Estes pontos justificam-se, em um primeiro momento, pela contribuição ao 

projeto no sentido de mapear as estruturas criadas pelo capital em sua expansão e verificar 

de que maneira as formas de resistência surgem e se constituem neste cenário Não menos 

importante, formula-se o entendimento de que tais atividades garantem não só a 

contemplação da questão, mas oportuniza aos pesquisadores o planejamento e a produção 

de formas alternativas de comunicação que permitirão avançar o debate, seja por vias de 

distribuição/difusão de conteúdo ou utilizando-as como fonte de pesquisa. 

As produções vídeo e fotodocumentais permitem não só a atestação de uma 

realidade, mas contribuem sobremaneira, primeiro, com a formulação de reflexões e da 

própria memória da região, visto que se trata de uma questão posta e em evolução. Em 

um segundo momento, contribui decisivamente para a expressão das questões de trabalho 
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e ambiental que resultam da degradação das relações de trabalho e impacto ambiental das 

forças do capital empregadas no campo quando da constituição do complexo canavieiro. 

Assim, observa-se que agregar a dinâmica da Comunicação em estudos deste 

porte, em especial na esfera jornalística documental, torna-se importante por adotar uma 

perspectiva de experiências de comunicação alternativa e propostas de políticas públicas 

e de comunicação para o setor, de transparência e democratização dos meios, de 

alteridade, diferença social e de identidades. Revela-se aqui ainda, uma aderência 

importante a Geografia da Comunicação porque atua na observação crítica da produção 

do espaço e na formação dos territórios e suas multidimensionalidades e conflitualidades 

quando permeados e influenciados midiaticamente. O discurso ideológico e simbólico 

dos atores sociais torna-se um conjunto otimizado de forças simbólicas, a partir dos 

componentes textuais, imagéticos estáticos e em movimento e áudio, que se sustenta pela 

convicção em compreender que saber o que fazer com um meio de comunicação é uma 

virtude e assim ele se torna uma ferramenta socializante e política. E o estudo destes 

componentes são relevantes “[...] compreendendo-os como fenômenos situados na infra-

estrutura das formações sociais, argumentando que se trata de agentes do movimento, 

intervenientes na produção, circulação e consumo de bens e mercadorias.” (MARQUES 

DE MELO, 2010, p.82) 

Entende-se assim também que as abordagens geográficas adotadas e geridas 

na perspectiva da comunicação contemplam aportes significativos como as mudanças 

culturais e oportunidades de divulgação provocadas pelo mundo digital, as questões 

simbólicas que atuam na formação do espaço e a contribuição que oferecem para a 

formação de grandes construções políticas. “Os problemas de comunicação simbólica, de 

identidade e de territorialidade aparecem fortemente ligados.” (CLAVAL, 2002, p.25) 

O Vídeodocumentário “Pegadas de Veneno no Pontal” ainda está em 

produção e tem finalização prevista para novembro de 2017. A metodologia utilizada é 

pesquisa qualitativa do tipo exploratória tendo como método a pesquisa-ação e o uso de 

observação direta participante, pesquisas bibliográfica e documental e entrevista em 

profundidade como técnicas de coleta de dados.  

O objetivo é oferecer à população em geral condições para um debate mais 

qualificado quanto às condições impostas pela ação capitalista no campo e ao povo do 

campo, diretamente afetado por problemas gerados pelo uso indiscriminado de 
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agrotóxicos no cultivo da cana de açúcar na região do Pontal do Paranapanema, no 

extremo oeste do estado de São Paulo.  

O argumento central do filme é documentar uma situação desigual que ocorre 

em meio às plantações de cana-de-açúcar na região do Pontal do Paranapanema, em 

especial junto aos municípios de Sandovalina e Mirante do Paranapanema. O canavial 

recebe regularmente cargas de agrotóxico, destinado ao manejo da planta, mas este 

mesmo veneno é aplicado de modo aéreo, com uso de aviões contratados pelas usinas. 

Quando o produto é despejado pelas aeronaves, parte considerável é dissipada pelo vento 

e encontra lugar junto aos lotes de assentamentos e ao mesmo tempo isto é extremamente 

prejudicial para diversos produtores.  

O audiovisual, até o momento, registrou perdas de produção de eucalipto, 

mandioca e bicho-da-seda. Há ainda um outro detalhe que o vídeo aborda: a falta de apoio 

ou resguardo para quando uma produção é perdida. Os assentamentos relatam infrutíferas 

tentativas de registro de boletins de ocorrência, que podem até ser efetivados, mas que 

nunca deixam o estado de comunicação para ser, por exemplo, uma investigação que 

redunde em algum tipo de ressarcimento. É neste momento, aliás, que o audiovisual em 

questão se torna um discurso importante porque consegue dar vazão a uma situação pouco 

explorada pela imprensa e que também não encontra força de eco por parte dos atingidos 

por conta de questões econômicas principalmente.  

Já o fotolivro “Resistir” é peça prática de um Trabalho de Conclusão de Curso 

dos alunos Danúbia Pereira Leite, Nayrine Oliva Oliveira e Victor Jorge da Silva, 

intitulado “Registro Fotográfico do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) em um 

Assentamento no Oeste Paulista” e defendido no ano de 2015 no curso de Comunicação 

Social – Habilitação em Jornalismo na Faculdade de Comunicação Social de Presidente 

Prudente (SP), da Universidade do Oeste Paulista (Unoeste). A orientação do trabalho foi 

do autor deste presente artigo. O produto final resultou em um livro fotográfico de 20 

lâminas com dimensões de 20 cm X 30 cm, 

A temática central do fotolivro é a questão social e política no campo, 

denominada também de questão agrária, tantas vezes já discutida, seja pela grande ou 

pequena imprensa, academicamente ou até mesmo informalmente como no caso da região 

do Pontal do Paranapanema, palco histórico de muitas lutas e resistências.  

O que o fotolivro apresenta de novo, porém, não é mais uma exposição de 

fatores ou informações e sim um posicionamento político com uso intencional da 
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fotografia documental. Assim, apresenta-se no livro como se dá o processo do Programa 

de Aquisição de Alimentos (PAA) no Assentamento Dom Tomás Balduíno, no município 

de Sandovalina (SP). E isto se faz a partir de oito etapas: o plantio, o trabalho, a coleta, o 

transporte, a entrega, a distribuição, o consumo do beneficiário e o consumo do produtor.  

O fator político é a tônica do discurso apresentado no livro, que toma uma 

corpo importante a partir do momento em que revela de maneira simples, mas muito 

eficaz, uma política pública que tinha como principal objetivo fazer escoar a produção 

agrícola dos assentados e ainda beneficiar alunos de escolas públicas e população carente. 

O uso de verbo no passado para apresentar o programa sinaliza uma realidade. O PAA 

teve os investimentos drasticamente cortados ainda no segundo semestre de 2015, o que 

levou praticamente à paralisação das atividades. Isto ocorreu, inclusive, durante a 

produção do fotolivro, o que de certa forma adicionou ainda mais força ao trabalho de 

documentação.  

Com as imagens e a narrativa empregada, é possível, então observar como a 

comunicação alternativa se constitui e apresenta ao público em geral uma determina face 

social e política. No caso específico trata-se de um aspecto da questão agrária e que, a 

exemplo do videodocumentário anteriormente descrito, pouca chance teria de ser 

apresentado com esta performance em meios tradicionais de comunicação. 

  

Práticas discursivas e alternativas de resistência midiática 

 

Este artigo apresenta uma reflexão debatida dentro da tese “O Sistema 

Ideológico do Agronegócio: o Poder do Discurso e o Discurso pelo Poder”, defendida em 

2015 dentro do Programa de Pós-Graduação em Geografia da Faculdade de Ciências e 

Tecnologia da Universidade Estadual Paulista, campus de Presidente Prudente, de autoria 

de Roberto Aparecido Mancuzo Silva Junior, com orientação do Professor Doutor 

Andrew Cliff Welch. No estudo em questão, afirma-se que a prática discursiva do 

agronegócio brasileiro, a partir de formações e materializações contidas em instâncias 

jornalísticas empresariais próprias e da imprensa não só constrói territórios materiais e 

imateriais junto à opinião pública, mas materializa-se como um sistema de poder 

necessário diante das opções de produção no campo, mantendo-se assim uma identidade 

hegemônica nas relações em que está inserido. Ao final da tese, porém, é lançada uma 

prerrogativa. Os instrumentos de comunicação trabalhados pelas organizações 
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capitalistas do campo surtem os mesmos efeitos de cristalização de identidade e formação 

de territórios caso sejam utilizados pelos movimentos dentro de um processo de 

comunicação alternativa. Trata-se de um contradiscurso empregado em nome da 

formação de territórios culturais necessários à resistência e está ancorado no fato de que, 

como processo histórico, as produções audiovisual e fotográfica engajadas, de cunho 

documentais sociais, revelam-se como uma alternativa real e concreta para o 

protagonismo de sujeitos que até pouco tempo não possuíam eco em suas vozes. 

A prática discursiva de um ator social, a partir de formações e materializações 

contidas em instâncias midiáticas, revela ser muito mais do que uma mera exposição junto 

à opinião pública. Opera-se aqui como uma comunicação alternativa própria para criação 

ou manutenção de uma identidade e ao mesmo tempo um componente informativo 

importante nos embates oriundos das relações sociais. Ou seja, se onde há relação social, 

há sempre uma luta engendrada pelo poder (FOULCAULT, 2000), a conquista deste 

mesmo poder passa por um discurso bem arquitetado, que permita ao interlocutor aderir 

aos propósitos se desejar. E a comunicação alternativa, materializada nos exemplos 

anteriormente descritos, com uso dirigido da informação, operada estrategicamente no 

campo jornalístico e tendo como elementos de canalização da mensagem a imagem 

(estática e em movimento) e o áudio e as novas plataformas digitais, sinaliza um caminho 

instigante. 

Por toda a América Latina coordenam-se esforços de uma mensagem positiva 

neste sentido, até porque há uma corrente natural que busca a desqualificação de tudo 

aquilo que não é hegemônico ou ameace uma condição. E uma vez que se vive hoje em 

um refluxo em termos de territorialização dos movimentos socioterritoriais no Brasil, é 

porque a classe dominante encontra trunfos cada vez maiores para manutenção de sua 

hegemonia. E faz isto não só a partir do poder econômico e político, mas também pelo 

intenso trabalho de desqualificação dos movimentos e suas lutas, seja por terra ou por 

políticas públicas. Estas formações discursivas caracterizam-se como instrumentos para 

a prática do poder que suaviza a realidade (KONDER, 2002) e mostram como os veículos 

atuam na sociedade civil como aparelhos privados de hegemonia. (GRAMSCI, 1916) Isto 

remonta, aliás, à própria história do jornalismo ocidental e é simples explicar isto a partir 

de três elementos: primeiro que o público necessita de informação e vai buscá-la nos 

espaços jornalísticos, organizados para isto; depois, por esta questão, as empresas de 

comunicação, ainda no século XIX, descobriram que a informação é um bom negócio e 
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negociam os espaços não-jornalísticos; e terceiro, por fim, empresas e pessoas injetam 

muito dinheiro na mídia porque sabem que informação é poder. 

O debate que se abre a partir do exposto, porém, parte do princípio de que 

embora se perceba um domínio dos instrumentais e meios, isto não é totalidade. Ou seja, 

a comunicação também pode ser usada estrategicamente pelos movimentos, já que em 

sua lógica recorre-se permanentemente a espacialização e territorialização em diversas 

escalas e dimensões. (FERNANDES, 2013)  

As alternatividades são formas de resistência no espaço midiático. A América 

Latina, aliás, tem sido palco de uma convivência significativa entre a mídia tradicional e 

a mídia alternativa. Milton Santos, em boa parte de sua obra, sempre ressaltou a 

importância da comunicação, este valor extremamente complexo que acompanha o 

homem desde seus primórdios, e que na verdade é inerente a qualquer ser vivo. Para 

Santos (2005), está aí a chave central de uma nova globalização, desde que sejam 

qualificados corretamente os significados e as importâncias de dois termos: informação e 

comunicação. 

A informação está na comunicação, mas também pode se propagar sem esta 

última. Diz respeito apenas aos dados organizados de modo verbal ou não verbal, a dizer, 

impressos ou dispostos de modo audiovisual. Esta mesma informação, portanto, necessita 

de todo um sistema mais complexo para que se reverta em comunicação, passando 

inclusive pela mediação necessária dos meios para que atinja um número cada vez maior 

de pessoas. E isto pode ser, ao contrário do uso corrente hegemônico, transformador.  

 

[...] a comunicação e a cultura constituem hoje um campo primordial de 

batalha política: o estratégico cenário que exige que a política recupere 

sua dimensão simbólica – sua capacidade de representar o vínculo entre 
os cidadãos, o sentimento de pertencer a uma comunidade – para 

enfrentar a erosão da ordem coletiva. Que é o que o mercado não pode 

fazer por mais eficaz que seja seu simulacro. O mercado não pode 
sedimentar tradições, pois tudo que produz “desmancha no ar” devido 

1ª sua tendência estrutural a uma obsolescência acelerada e 

generalizada não somente das coisas, mas das formas e das instituições. 
(MARTÍN-BARBERO, 2009, p.15) 

 

Para um pensamento que rompa alguns dogmas sociais, desenvolvimento 

territorial implica em ocupar as dimensões que levem a uma vida mais igualitária e justa, 

ou seja, estar em todos os espaços políticos da sociedade, inclusive no campo da 

comunicação. E por isso mesmo que a comunicação alternativa surge como expoente. 
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Expor os problemas da exploração e da manipulação, abrir um espaço socializador de 

debates e novas práticas de combate à hegemonia cultural constituem o foco central dos 

trabalhos nesta filosofia. (SEL, 2009)  

Assim trabalhada, a comunicação alternativa também apresenta 

possibilidades de articulação de resistências em nome de uma democracia midiática e do 

reforço das identidades dos povos (PERUZZO, 2008), o que compartilha com as 

pretensões de Santos (2005, p.154, grifo do autor). “Nesse caso, a cultura popular, exerce 

sua qualidade de discurso dos "de baixo”, pondo em relevo o cotidiano dos pobres, das 

minorias, dos excluídos, por meio da exaltação da vida de todos os dias.”  

Este mesmo povo é também, como define Kaplún (1985), gerador e 

protagonista e por conta das novas tecnologias digitais, nada mais oportuno do que se 

pensar uma nova comunicação. 

 

É somente agora que a humanidade está podendo contar com essa nova 

realidade técnica, providenciada pelo que se está chamando de técnica 
informacional. Chegamos a um outro século e o homem, por meio dos 

avanços da ciência, produz um sistema de técnicas da informação. Estas 

passam a exercer um papel de elo entre as demais, unindo-as e 
assegurando a presença planetária desse novo sistema técnico. [...] Na 

prática social, sistemas técnicos e sistemas políticos se confundem e é 

por meio das combinações então possíveis e da escolha dos momentos 

e lugares de seu uso que a história e a geografia se fazem e refazem 
continuamente. (SANTOS, 2005, p.142)  

 

Nas duas produções midiáticas jornalísticas apresentadas neste artigo 

observa-se um trabalho voltado a privilegiar a fonte como produtora da informação e não 

exatamente o que se “pensam” das fontes. Para além de se alinhar com o entendimento 

da comunicação alternativa, é muito importante sinalizar que estes mesmos produtos são 

mediações necessárias para uma comunicação que surge como espaço estratégico no 

desenvolvimento territorial dos povos. Há um alerta aqui para o termo “mediações” e não 

exatamente “meios” porque, como expõe Martín-Barbero (2009, p.261), ao promover tal 

deslocamento instituem-se como eixo de debate “[...] as articulações entre práticas de 

comunicação e movimentos sociais, para as diferentes temporalidades e para a pluralidade 

de matrizes culturais.” 

Operar neste nível, significa desmistificar a previsão sombria de que na era 

da Sociedade da Informação a exclusão se acentuaria em nome de um determinismo 
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tecnológico (CASTELLS, 1999). A comunicação mediada tem como alcance central o 

provimento de identidades e construções sociais para além das hegemonias midiáticas.  

E é assim, irrompendo padrões e reforçando práticas a partir da mediação 

consciente em níveis populares e comunitários que as rádios comunitárias, emissoras 

abertas de televisão, impressos em formatos diversos, artesanais ou não, e o potencial 

multimidiático da internet afloram em um sem-número de exemplos. Todos atrelados na 

luta e na reivindicação de marcos regulatórios e pressão por políticas públicas para além 

das tradicionais e excludentes e que têm em sua força a marca da história e da tradição 

assentada em lutas anteriores, desde a imprensa operária argentina no século XIX e as 

rádios bolivianas e da Revolução Cubana do século XX, com a criação da Radio Rebelde 

de Sierra Maestra e a Prensa Latina. (SEL, 2009)4  

Estas mediações não podem ser vistas separadas, mas como uma prática 

geradora de subjetividades políticas (PASQUINELLI, 2002).  

 

Conclusão 

 

Tomando a fotografia e o vídeo como mediações e práticas sociais atesta-se 

que possuem uma capacidade transformadora ao gerar consentimentos e motivações. O 

termo “intrínseca” é importante porque como todo discurso em si é revelador de 

informações, também é condicionante quando usado a partir de determinada 

intencionalidade (SEARLE, 1995). Em outras palavras, assim aplicado, será peça de 

reflexões, resistências ou aceitação. (PÊCHEUX, 2002) 

Em que medida os protagonistas do vídeo “As pegadas do Veneno no Pontal” 

e do fotolivro “Resistir” conseguiram emancipar-se ainda é motivo para aferições, mas 

há um componente muito rico que já pode ser atestado: deixam de ser fontes procuradas 

ou ignoradas, para serem protagonistas em seus discursos. Na lógica que o jornalismo 

maduro propõe para a contemporaneidade, de ser voltado cada vez mais para a ótica do 

público, como agente inteligente, independente e moderador, estão aí exemplos de que há 

caminhos importantes a serem trilhados. 

A exposição de temas e de fragmentos da memória coletiva da questão agrária 

são dois objetivos consensuais nestes produtos apresentados, mas a fotografia e o vídeo, 

                                                
4 Para informações históricas a respeito da comunicação alternativa no século XX na América Latina, ver Sel (2009) 
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quando resultado de uma construção imaginária e intencional, permitem muito mais e 

abrem, então a perspectiva de um pensamento muito mais ofensivo. E se não é assim, 

nada mais importaria porque se teria o mesmo fazer já apresentado tradicionalmente pelos 

meios comerciais.  

Por fim, pensar assim é ainda alocar as imagens vídeo e fotográficas no campo 

dos objetos de pesquisa para que, ao chegarem a lugares nunca antes imaginados e 

provocarem os efeitos esperados, possam ser bases para socializações políticas.  
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