
“Humanização é o processo 
que confirma no homem 
aqueles traços que reputamos 
essenciais, como o exercício 
da reflexão, a aquisição 
do saber, a boa disposição 
para com o próximo, o 
afinamento das emoções, a 
capacidade de penetrar nos 
problemas da vida, o senso 
da beleza, a percepção da 
complexidade do mundo e 
dos seres, o cultivo do humor. 
A literatura desenvolve em 
nós a quota de humanidade 
na medida em que nos torna 
mais compreensivos e abertos 
para a natureza, a sociedade, 
o semelhante.”

Antonio Candido
(Direitos Humanos e Literatura. In: FESTER, A. C. R. (Org),   

Direitos Humanos e... . São Paulo: Brasiliense, 1989, p. 22)



Nesta edição, a Marco Social traz 
reportagens sobre iniciativas como o grupo 
Flor do Sol, em Icapuí (CE), onde o teatro 
tem ajudado a escrever a própria história do 
município. Confira na página 54
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Dante Letti 
Presidente do Instituto Souza Cruz

A força da diversidade

De acordo com a Constituição Federal,  
é dever do Estado, com apoio da sociedade 
civil, garantir a todos o pleno exercício 
dos direitos culturais e acesso às fontes 
da cultura nacional. Após 20 anos de 
sua promulgação, é cada vez maior o 
incentivo à difusão e à valorização de 
nossas diversas manifestações culturais, 
o que aponta para a possível e necessária 
universalização de tal direito.

Nesta décima edição da revista Marco 
Social, identificamos algumas ações 
que estão sendo empreendidas para a 
democratização do acesso à informação e 
à cultura no campo brasileiro, destacando 
tanto as iniciativas da população lá 
residente quanto as implementadas por 
outros agentes ligados aos governos, 
empresas privadas (incluindo a grande 
mídia) e ONGs.

O objetivo foi traçar um panorama 
reflexivo sobre as formas de construção de 
identidade no campo, observando como a 
população rural é vista, ao mesmo tempo, 
por si mesma e por outros sujeitos sociais. 

Com isso, pensamos contribuir tanto para 
tornar visível o que vem do campo quanto 
lançar um olhar crítico e construtivo 
sobre o que é feito para o campo.

A expectativa que demarcou esse mais 
novo trabalho elaborado pela equipe 
do Instituto Souza Cruz, intitulado 

“Comunicação e cultura no campo”, foi 
a de que, ao realizá-lo, poderíamos 
encontrar pontes articuladoras capazes de 
promover uma imagem mais condizente 
com a diversidade viva (contraditória, 
complementar e complexa) do universo 
rural brasileiro – especialmente o mundo 
múltiplo e multifuncional da nossa 
agricultura familiar.

Eis, portanto, o desafio que dividimos, 
agora, com nosso qualificado grupo de leitores. 

Ac
er

vo
 In

st
itu

to
 S

ou
za

 C
ru

z



ÍNDICE

APRESENTAÇÃO

IDÉIAS
ORGANIZAÇÃO
E AÇÃO08

32

06

Cordel: apogeu, 
decadência e 
revitalização

A cultura popular 
brasileira e os meios de 
comunicação

Música para todos

16

10

24

Comunicação e 
desenvolvimento  
rural sustentável

Comunicação para o 
desenvolvimento agrícola

14
Extensionistas e 
agricultores: em busca 
de uma comunicação 
eficaz



ÍNDICE

TRAJETÓRIA
E VISÃO

64
Comunicação para o 

empreendedorismo

40

70

A TV que vê o campo

O rural em bytes, 
k-bytes e megabytes

48

54
86

78

92

Trilha sonora  
para a educação

Um elenco  
de protagonistas O direito de ler

Cinema onde não há

Retratos de um 
campo em construção



060606

APRESENTAÇÃO

Marciano Rodrigues

Venha logo, venha ver 
Este brilhinho de luz 
Parece que foi mandado 
Por Nosso Senhor Jesus 
E que agora está à vista 
Nesta belíssima revista 
Do Instituto Souza Cruz. 
 

Vem trazendo para todos 
Uma boa informação 
Da juventude do campo, 
De sua comunicação, 
Que parece uma doçura 
Quando fala da cultura 
Da nossa população. 
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APRESENTAÇÃO

Marciano Rodrigues é jovem do Serviço de 
Tecnologia Alternativa (Serta) e agente de 
Desenvolvimento Local de Manari (PE).

Nós jovens já atuamos 
Com muita desenvoltura 
Em nossas localidades 
No resgate de cultura 
Trabalhamos com ação 
Pra não deixar a tradição 
Ir parar na sepultura. 
 
A juventude do campo 
Tem que se comunicar 
Com os jovens da zona urbana 
Pra juntos mobilizar 
Um banco de informações 
Pra resgatar tradições 
Que tinha em nosso lugar. 
 
E que nesse dia-a-dia 
Possamos estar reunidos 
Pra trazer para o presente 
O que está esquecido. 
Vamos todos logo agir 
Pois sem o passado aqui 
O futuro está perdido. 
 

E a juventude do campo 
Precisa ter estrutura 
Pra poder aproveitar 
As coisas com mais fartura 
E assim acreditar 
Que também pode lutar, 
Preservar sua cultura. 
 
Já que as coisas acontecem 
De um jeito bem de repente  
E o mundo inteiro precisa 
Que o jovem esteja presente, 
Nas decisões dos gestores 
Pra mostrar que agricultor 
Também é inteligente. 
 
Pois todos nós precisamos 
Deixar de nos complicar 
Nos reunir com os mais velhos 
E a cultura estudar 
E trazer pra o dia-a-dia 
Toda paz e harmonia 
Que pra trás ainda está.
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Cordel: apogeu,  
 decadência e revitalização

A Literatura Popular em Verso, também denominada  
Literatura de Cordel, é uma das mais ricas expressões culturais  
do povo nordestino. Esse singular meio de comunicação de 
massas surgido na Península Ibérica tem suas raízes mais 
profundas no trovadorismo medieval. Chegou ao Brasil na 
bagagem dos colonizadores europeus e floresceu, opulento  
e criativo, na Região Nordeste.

Os poetas mais antigos, como Joaquim Batista de Sena e 
Manoel D’Almeida Filho, sempre questionaram o rótulo, “cordel”, 
alegando que, nas feiras e mercados nordestinos não havia o 
hábito de pendurar os folhetos em barbantes ou cordéis, prática 
oriunda de Portugal. O certo é que a transição da poesia oral para 
a impressa ocorreu em fins do século XIX, através dos pioneiros 
Silvino Pirauá e Leandro Gomes de Barros, responsável pela sua 
projeção comercial nas primeiras décadas do século XX.

Nascido em 1865, na fazenda Melancia, município de Pombal 
(PB), Leandro Gomes de Barros é considerado o pai da Literatura 
de Cordel. Fixado no  Recife, a partir de 1906, deu, ali, plena vazão 
ao seu talento, lançando centenas de folhetos que se espalharam 
por todo o Norte-Nordeste através de uma rede de agentes. Estima-
se que sua produção literária, iniciada em 1889, em Pernambuco, 
atinja mais de 600 títulos, com mais de 10 mil edições.

Leandro faleceu em 1918, vítima da Gripe Espanhola. Viveu 
exclusivamente de sua arte e criou numerosa família. Seu espólio 
foi vendido, em 1921, ao poeta-editor João Martins de Athayde, 
que posteriormente passou a publicar sua obra omitindo seu 
nome e adulterando seus acrósticos. Leandro escreveu versos que 
se eternizaram como clássicos da poesia popular: O Cachorro dos 
Mortos, A Vida de Canção de Fogo e o seu Testamento, Batalha de 
Oliveiros com Ferrabrás, Peleja de Riachão com o Diabo, História 
da Donzela Teodora, Juvenal e o Dragão, Antônio Silvino, O Rei 
dos Cangaceiros e O Boi Misterioso.

Arievaldo Viana
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Ceará, pólo difusor

Segundo o grande folclorista Câmara 
Cascudo, os primeiros folhetos editados 
no Brasil foram impressos em Recife, 
por volta de 1873, mas não há provas 
concretas dessa afirmativa. Dada a sua 
fragilidade, os livretos mais antigos de que 
se tem notícia integram o acervo da Casa 
de Rui Barbosa e foram escritos e editados 
por Leandro e Chagas Batista, na primeira 
década do século XX.

Desde o início daquele século, o cordel, 
único veículo de comunicação de que 
dispunham as populações rurais antes  
do surgimento do rádio, desenvolveu-se  
em Fortaleza, onde, primeiro, Luiz da 
Costa Pinheiro e, depois, Moisés Mathias 
de Moura e Joaquim Batista de Sena 
lideraram um foco dessa literatura, 
e em Juazeiro do Norte, com força 
extraordinária. Fixado em Juazeiro desde 
meados da década de 1920, o poeta 
alagoano José Bernardo da Silva fundou na 
década seguinte a famosa Tipografia São 
Francisco, responsável, até o início dos 
anos 1980, por quase toda a produção de 
folhetos vendidos no Nordeste. Em 1949, 
Zé Bernardo adquiriu todo o acervo de 
João Martins de Athayde, à época, o maior 
editor do gênero. Sediada em Fortaleza, a 
Tupynanquim Editora começou a publicar 
cordéis em 1999 e, atualmente, edita a 
obra de mais de vinte poetas.

O apogeu da Literatura de Cordel no 
Nordeste ocorreu de fato nas décadas 
de 1940 e 50, quando predominava o 
populismo de Getúlio Vargas. Nessa época, 
as tiragens batiam recordes. Em apenas 
três meses, um folheto do poeta Delarme 
Monteiro, sobre a morte do Presidente 
Vargas, chegou a vender 70 mil exemplares 
em apenas três meses. 

Na década de 1980, a Tipografia São 
Francisco mudou seu nome para Lira 
Nordestina e foi vendida para o governo 
do Estado do Ceará, que doou seu acervo 
à Academia Brasileira de Cordel (ABC). 
As constantes mudanças na política 
da Secretaria de Cultura do Estado e o 
sucateamento das máquinas, aliados  

a outros fatores, fizeram com que a Lira Nordestina funcionasse 
precariamente, reduzindo drasticamente a produção de folhetos. 
A maioria dos grandes clássicos do cordel não é reeditada em seu 
formato tradicional há mais de 20 anos.

No final da década de 1990, preocupados com a decadência 
da mais legítima manifestação cultural do povo nordestino, um 
pequeno grupo de poetas cearenses, aliado à Academia Brasileira 
de Literatura de Cordel (ABLC), inicia uma campanha pela 
revitalização dessa arte. Os poucos poetas que ainda sobreviviam 
faziam apenas minguadas tiragens de folhetos-reportagem de 
oito páginas. Após o lançamento da Coleção Canção de Fogo, 
uma caixa reunindo 10 obras da dupla Arievaldo Viana e Pedro 
Paulo Paulino, a Tupynanquim Editora, capitaneada pelo poeta 
Klévisson Viana, volta-se também para a reedição de clássicos dos 
grandes mestres da poesia popular e o lançamento de inéditos de 
antigos e novos autores. 

Com o surgimento de novas editoras, como a Coqueiro, de 
Recife, e a Queima-Bucha, de Mossoró, e a implantação do projeto 
Acorda Cordel na Sala de Aula, que realiza palestras e oficinas 
para professores interessados em introduzir a poesia popular 
na grade curricular, o cordel está sendo levado para escolas e 
universidades de todo o país. Usando como suporte um livro de 
112 páginas, uma caixa de 12 folhetos de vários autores e um 
CD com 10 poemas, o projeto já foi apresentado em sete estados, 
Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Rio de Janeiro, 
Tocantins, Minas Gerais, e em Brasília-DF, despertando grande 
interesse nas gerações atuais. 

Arievaldo Viana é poeta popular, radialista e ilustrador. Criador 
do Projeto Acorda Cordel na Sala de Aula, da Secretaria de 
Educação, Cultura e Desporto de Canindé (CE), que utiliza a 
poesia popular na alfabetização de jovens e adultos, e membro  
da Academia Brasileira da Literatura de Cordel (ABLC).

Nós temos cinco governos  
O primeiro o federal  
O segundo o do Estado  
O terceiro o municipal  
O quarto a palmatória  
E o quinto o velho punhal

 (Leandro Gomes de Barros – O punhal e a palmatória, 1918)
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Após anos de exclusão, o desenvolvimento nacional aos 
poucos recupera um lugar na agenda de Estados, organismos 
internacionais e, também, no debate teórico. O Estado retoma seu 
papel de indutor do desenvolvimento, e as desigualdades sociais 
e regionais, antes consideradas custos inevitáveis da inserção 
competitiva na globalização, são reconhecidas como elementos 
centrais de uma agenda civilizatória.

 Iniciativas como o Fórum Social Mundial, articulação 
dos países em desenvolvimento do Hemisfério Sul, e várias 
conferências das Nações Unidas contribuem para essa 
recuperação e renovam as concepções de desenvolvimento rural 
e reforma agrária. Somos convidados a fazer escolhas e repensar 
o lugar da questão agrária no desenvolvimento nacional, para 
além da mera repetição da fórmula dos anos 1950, que a colocava 
como dimensão funcionalista e subordinada às necessidades da 
urbanização e da industrialização.

 Estratégias contemporâneas de desenvolvimento devem 
assimilar, em especial, a participação social, novos padrões 
produtivos sustentáveis e a igualdade das mulheres e, também, 
a diversidade de padrões de uso e apropriação dos recursos 
naturais, as articulações entre atividades agrícolas e não-agrícolas 
e as aspirações da juventude rural a bens culturais. Não é 
pequeno o desafio.

 Demos passos importantes nos últimos anos. A consolidação 
de políticas públicas de desenvolvimento rural representa uma 
inflexão na trajetória do Estado brasileiro. Mais recentemente, a 
implementação do programa Territórios da Cidadania constituiu 
um salto de qualidade, ao integrar ações de 19 ministérios em 
regiões de concentração da pobreza rural, com base em uma 
abordagem territorial, da pactuação com governos estaduais e 
municipais e da valorização da participação das comunidades  
nas definições de prioridades e no controle social.

Comunicação e 
desenvolvimento rural 
sustentável
Caio Galvão de França
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 Tais políticas contribuem para ampliar 
o reconhecimento econômico e social 
das populações rurais, em especial, da 
agricultura familiar. Contudo, resta muito 
por fazer para efetivamente incorporar as 
populações rurais a uma nova etapa do 
desenvolvimento e um novo projeto de 
país. E a comunicação pode ter um papel 
fundamental.

 Uma das prioridades é superar 
percepções superficiais, parciais e, em 
alguns casos, até caricatas. Reconhecendo 
o déficit de cidadania e democracia ainda 
existente e a amplitude da pobreza rural, 
é preciso descartar o olhar que associa 
o rural ao atraso. Convém abandonar, 
também, a idealização da modernização 

conservadora que ignora suas  
conseqüências sociais e ambientais.

Para isso, é fundamental democratizar 
a comunicação, com as diversas mídias 
assumindo a empreitada de ir além dessas 
percepções, para revelar toda a riqueza 
e a diversidade social e econômica das 
comunidades rurais. Nestes tempos de 
acirramento da crise ambiental e de 
insegurança nas metrópoles, é preciso 
valorizar as práticas alternativas de manejo 
dos recursos naturais e as possibilidades de 
uma ocupação mais equilibrada do território. 
Abrir-se a outras vozes entre aquelas que 
soam no campo, no cerrado, no semi-árido, 
nas florestas, é condição para o próprio 
aprofundamento da democracia brasileira.
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“Para pensar e fazer 
o futuro é preciso um 
reencontro da memória da 
terra com a imaginação 
de um novo país, da 
clareza em relação aos 
desafios presentes com o 
ânimo pelos avanços já 
conquistados”
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Estudos recentes contribuem para 
subsidiar uma nova percepção ao  
mostrar a importância econômica e 
cultural das populações rurais. Pesquisa 
da Fundação Instituto de Pesquisas 
Econômicas da Universidade de São 
Paulo (FIPE/USP) e do Núcleo de Estudos 
Agrários e Desenvolvimento Rural do 
Ministério do Desenvolvimento Agrário 
(NEAD/MDA) constatou que a participação 
das cadeias produtivas da agricultura 
familiar no PIB já chega a 10%, um terço 
do total gerado pelo chamado agronegócio. 
E, ainda, que ela é o setor com maior 
capacidade de criar empregos: 340 a cada 
R$ 1 milhão gerado, enquanto a indústria 
automobilística, apenas 58.

 Em parceria com a Universidade 
Federal de Minas Gerais (UFMG), 
revelamos novas formas de vida em 
comum e criativas imaginações sobre o 
Brasil, em diferentes regiões e momentos 
da história do país. São utopias agrárias 
que integram a própria construção da 
nossa experiência republicana. Há, ainda, 
numerosos exemplos, de criações da 
canção popular urbana brasileira que, 
de norte a sul, reinventam as tradições 
culturais do meio rural, além de muitas 
narrativas cinematográficas que tratam 
desses sertões.

A comunicação pode, ainda, 
universalizar o acesso ao conhecimento 
construído pela civilização humana e 
às tecnologias mais apropriadas para 
dinamizar a produção sustentável, abrindo 
novos horizontes para as populações rurais.

Novidades já estão no ar. Canais de 
TV exclusivos e programas específicos 
em canais de variedades demonstram 
o crescente interesse pelo que se passa 
no setor rural. Hoje, programas voltados 
para a sustentabilidade ambiental e para 
as manifestações culturais mergulham 
mais fundo no interior do país e mostram 
mais de sua riqueza cultural, sugerindo 
potencialidades ainda não devidamente 
aproveitadas pelos canais comunitários e 
pela produção regional exibida nas grandes 
redes. Iniciativas como o programa Pontos 
de Cultura e outras ações de inclusão 
digital, com destaque para os Territórios 
Digitais, em fase de gestação, também 
aportam novas possibilidades para a 
produção local e regional e sua difusão.

 Para pensar e fazer o futuro é preciso 
um reencontro da memória da terra com 
a imaginação de um novo país, da clareza 
em relação aos desafios presentes com 
o ânimo pelos avanços já conquistados. 
Novos olhares e novas falas na 
comunicação, para caminhar em direção 
ao encontro marcado do Brasil com o 
desenvolvimento rural sustentável. 

Caio Galvão de França é mestre em 
Sociologia pela Universidade Federal de 
Minas Gerais (UFMG), ex-coordenador 
geral do Núcleo de Estudos Agrários e 
Desenvolvimento Rural (NEAD) e atual 
chefe de gabinete do Ministério do 
Desenvolvimento Agrário (MDA).
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Eros Marion Mussoi

Extensionistas e 
agricultores: em busca de 
uma comunicação eficaz

A extensão rural, oficial ou não, é 
um importante instrumento de política 
pública que, desde os anos 1950, tem 
papel fundamental na interiorização 
do conhecimento agropecuário, social 
e gerencial no meio rural brasileiro. 
No entanto, uma das permanentes 
dificuldades nesse trabalho refere-se 
aos processos de comunicação entre 
extensionistas e agricultores.

Uma análise do passado recente 
identifica desafios que se impõe superar, 
para que esta comunica-ação (ou ação 
comunicativa) realmente torne mais 
efetiva a interação entre os atores  
sociais envolvidos.

Caracterizando os momentos

Primeiramente, importa esclarecer que 
os modelos, as estratégias e metodologias 
comunicativas da extensão rural 
resultaram dos papéis a ela atribuídos pelo 
modelo geral de crescimento econômico. 
Inicialmente, fruto da perspectiva de 

“transformar a agricultura tradicional”, 
o crédito rural foi considerado insumo 
essencial para viabilizar a adoção de 

“técnicas corretas”. 

Nesses tempos, a comunicação 
entre extensionistas e agricultores 
representava um processo de introdução 
de novos conhecimentos, com o apoio do 
crédito rural e viabilizado por métodos 
demonstrativos, respaldados em recursos 

audiovisuais, numa comunicação 
praticamente unidirecional dos 
extensionistas para os agricultores: o saber 
dos técnicos extensionistas deveria ser 
adotado pelos agricultores, com auxílio e 
indução do crédito rural. A grande questão 
era fomentar inovações técnicas e sociais. 
– Talvez não pudéssemos, legitimamente, 
chamar isso de “comunicação”, pois 
se tratava de uma “transposição de 
conhecimentos”, muitas vezes totalmente 
alheios à realidade dos agricultores.

Posteriormente, o modelo foi 
“aperfeiçoado”, e o que era conhecimento 
segmentado transformou-se em pacotes 
tecnológicos compostos por um 
conjunto de técnicas que funcionaria se 
adotado integralmente. A comunicação, 
contudo, permaneceu unidirecional, e as 
distâncias comunicativas entre técnicos e 
agricultores aumentaram.  
O saber técnico-científico era prioritário  
e considerado superior, e, assim, as 
barreiras comunicativas cresceram 
definitivamente. As metodologias 
de comunicação diversificaram-se e 
ampliaram-se, e os recursos audiovisuais 
aprimoraram-se, como tentativa de 
convencer os agricultores o mais 
rápido possível, em coerência com a 
natureza massificante das políticas 
desenvolvimentistas e seu componente 
modernizador. A “comunicação” era 
(e é ainda) uma forma seletiva de 
convencimento de determinados estratos 
de agricultores.
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Ao lado, Eros Mussoi

Abaixo, jovens 
do Programa 
Empreendedorismo  
do Jovem Rural 
(PEJR) implementado 
pela Epagri-SC em 
parceria com o 
Instituto Souza Cruz
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O sentido descendente que caracteriza 
essa política modernizadora encontrou 
nesse novo modelo perfeita coerência 
institucional para levar seu projeto aos 
agricultores num fluxo direto, do qual 
os extensionistas, usando a persuasão 
como hábito comunicativo, eram veículo. 
Entre eles, conhecimento, comunicação e 
vocabulário tendiam a ser profundamente 
diferentes. Os abismos formados nessa 
(des)comunicação e na proposta técnica 
nela embutida favoreceram a exclusão  
da maioria dos agricultores do processo 
de desenvolvimento.

Os desafios presentes

O modelo clássico de desenvolvimento está em questão, 
na medida de todas as suas conseqüências socioambientais. 
A primeira e grande transformação é a do próprio conceito 
de desenvolvimento, compreendido em sua natureza 
multidimensional. Já não se pode encarar a realidade apenas pelo 
lado econômico e produtivista, no qual os técnicos têm resposta 
para todos os problemas dos agricultores. 

O desenvolvimento sustentável não se esgota na dotação de 
bases ecológicas aos processos produtivos para a preservação 
da diversidade biológica e do equilíbrio ambiental. Deve 
também valorizar a diversidade étnica e cultural da espécie 
humana e fomentar diferentes formas de manejo produtivo da 
biodiversidade, em harmonia com a natureza.

A gestão ambiental exige novos conhecimentos 
interdisciplinares e planejamento intersetorial e, sobretudo, 
deve convidar cidadãos e cidadãs à ação, para que participem 
na produção de suas condições de existência e em seus projetos 
de vida. Apontando tanto para o ordenamento ecológico 
e a descentralização territorial da produção como para a 
diversificação dos tipos de desenvolvimento e dos modos de 
vida, o desenvolvimento sustentável é um projeto social e político 
que impõe um enorme desafio a extensionistas, pesquisadores 
e agricultores, pois solicita uma nova relação comunicativa, no 
sentido da produção coletiva, da universalização e da gestão 
do conhecimento a partir da valorização e do respeito às bases 
historicamente constituídas pelas populações.

Essa nova possibilidade comunicativa refere-se a pessoas, não 
a objetos. São as pessoas, que não podem ser transformadas 
ou encaradas como objetos do processo, os sujeitos do 
desenvolvimento. Devem-se valorizar e resgatar, coletivamente, 
os conhecimentos, que já não podem ser transferidos em forma 
de pacotes. A comunicação, em sua perspectiva pedagógica, deve 
ser horizontal, sem hierarquias, buscando sempre a descoberta 
conjunta e a valorização tanto do saber popular como do científico.

Evidentemente, este desafio impõe uma outra relação de 
compromisso e proximidade entre a extensão rural, a pesquisa e a 
sociedade, para que, com a participação de todos, universalizem-se 
conhecimentos que promovam as populações, sem agredir o 
ambiente e tendo em mente também as gerações futuras. 

Eros Marion Mussoi é MSc em Extensão Rural e Educação 
Agrícola; PhD em Desenvolvimento Sustentável e Agroecologia; 
técnico da Epagri-SC e professor do Departamento de Zootecnia 
e Desenvolvimento Rural da Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).
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 A cultura popular  
brasileira e os meios  
   de comunicação

Para a seção Debate deste número da Marco Social, 
pedimos ao escritor, dramaturgo e roteirista de cinema 
e televisão Alcione Araújo e à escritora e educadora 
popular Maria Valéria Rezende que refletissem sobre o 
tema “a cultura popular e os meios de comunicação”. 
Seus olhares concentraram-se no meio de comunicação 
de massa de maior alcance no país, e ambos 
detectaram nos produtos televisivos uma influência 
deformante, que tanto atinge a cultura popular como a 
erudita, ao promover adaptações de linguagem a partir 
de critérios de consumo. 

Em seu texto, no entanto, Alcione explora a relação 
desse resultado com o divórcio entre a cultura e a 
educação, centrada na formação de mão-de-obra. 
Maria Valéria, por sua vez, aponta a origem  
do problema na transformação da cultura em 
mercadoria embrulhada para o consumo em larga 
escala, mas, com otimismo, aposta na capacidade 
transformadora do povo. 
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TV, a rainha do Brasil
Alcione Araújo

Todo comentário sobre a cultura brasileira deve considerar 
o papel da educação, sobretudo associando-a aos meios de 
comunicação, os quais tampouco se podem avaliar fora da 
moldura da mesma educação. Desde os vestígios do que se 
chama cultura brasileira, que rompeu o casulo franco-lusitano 
no século XIX, aceita-se dividi-la em cultura popular e cultura 
tradicional ou clássica. 

A cultura popular, rural ou urbana, é expressão espontânea do 
povo, que traduz, à sua maneira e em formas próprias, efemérides 
religiosas, crenças e ritos, de cunho étnico ou lúdico, e reproduz 
legados de tradições e mitos. Mais voltada à participação ativa 
– cantar, tocar, dançar, rezar etc.–, do que à fruição passiva, 
dispensa escolarização e infunde no participante o sentimento de 
pertencimento, contribuindo para a coesão social e o despertar 
do embrião da  nacionalidade. 

Cultura tradicional são as clássicas belas artes, acrescidas das 
inovações surgidas com a evolução tecnológica, como fotografia, 
gravações musicais e cinema – que mudaram a forma de exibir 
a criação artística, a percepção da imagem estática, dos sons 
gravados e da narrativa dramática com imagens em movimento –, 
além de modernizarem a distribuição da produção. Certas formas 
dessa cultura exigem a escolarização do artista e do público: só 
quem sabe ler pode escrever e usufruir poemas e romances, como 
é necessário ler a partitura para tocar piano clássico.

Na História, as culturas – popular e tradicional – sempre 
foram estanques, como se fossem criações de povos distintos, 
ou deliberadamente destinadas a distintas classes sociais: 
cultura popular feita pelos pobres e para os pobres; a tradicional 
feita pelas classes média e alta, destinadas apenas a elas. Tal 
estratificação não ocorre em outros países – o teatro, de raiz 
popular na Europa, é apreciado pela aristocracia e, nos Estados 
Unidos, o jazz, dos negros pobres, tem público em todas as 
classes. Guetos não servem aos artistas, que querem suas obras 
amadas por todos, nem ao público, que se enriquece como 
participante ativo da cultura popular e espectador de teatro, 
concerto, filme, quadro. Essas culturas viverem sem dialogar  
só quem pode explicar é a educação. 

O primeiro projeto educativo brasileiro aportou aqui no século 
XVI para evangelizar os índios, ou seja, reeducar um povo de 
cultura ágrafa e cosmogonia vinculada à natureza. Catequizá-
los mudava tudo, da relação com o transcendental – rejeitar as 

“(...) só quem sabe ler 
pode escrever e usufruir 
poemas e romances, 
como é necessário ler 
a partitura para tocar 
piano clássico”
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crenças em nome de um Deus sem face 
– a falar e a ler outro idioma, assimilar 
valores, comportamentos e atitudes 
europeus. Era de prever o fracasso: tão 
retumbante que, dois séculos depois, 
quando os negros – também de cultura 
ágrafa e religiosidade peculiar – chegaram 
em massa como escravos, os jesuítas 
nada tinham a lhes oferecer. Os religiosos 
portugueses dedicaram-se, então, ao 
que, enfim, teve êxito: educar e reeducar 
os próprios portugueses, por ironia, em 
solo brasileiro. Vêm daí os colégios 
confessionais, que se incumbiram de 
formar a elite local, necessária à nova 
nação. Com matriz pedagógica portuguesa, 
depois francesa, criaram uma elite católica, 
branca, masculina, eurocêntrica. Assim, o 
país pôde ler textos teológicos, filosóficos, 
literários, de direito, medicina etc.

Só nos anos 1920, o Brasil começa a 
discutir educação pública e, já nos 1940, 
enfrenta a guinada trazida pela guerra:  
a explosão das bombas alça a tecnologia 
a fiel do equilíbrio das potências 
atômicas e impulso para industrializar 
os países pobres. A matriz pedagógica 
brasileira deixa a França – e o legado 
humanista europeu do Renascimento, 
Iluminismo, Revolução Francesa etc. – e 
cruza o Atlântico rumo aos EUA. De lá, 
traz a ênfase tecnológica, as disciplinas 
pré-científicas – biologia, matemática, 
física, química etc. – e engenharias 
especializadas. A educação se moderniza, 
cria qualificação para os empregos 
surgidos com o desenvolvimento.  

Porém, na grade curricular do estudante, 
incluir novas disciplinas exige eliminar 
outras: excluíram as chamadas 
Humanidades, associadas ao sentir e 
ao pensar. Desde então, especializações 
radicais, profissionalização acelerada, 
cursos abreviados etc. reduzem o clássico 
tripé – formação do profissional, do 
cidadão e do homem – ao mínimo que 
leve ao emprego, numa trajetória de 
adestramento para a produção.  
A educação deixa de induzir à cultura e 
instala-se a separação esquizofrênica entre 
as irmãs siamesas: para um lado,  
a educação, para o outro, a cultura.  
Hoje, são comuns médicos que nunca 
foram ao teatro, engenheiros que nunca 
leram um romance, dentistas que nunca 
foram ao cinema. 

Sem uma educação que estimule 
a reflexão nem promova a fruição da 
arte, não se fortalecem as percepções 
subjetivas, não se agregam vivências do 
que não se viveu, não se reconhecem 
alteridades, nem se acolhe o diferente.  
Ou seja, perde-se em crescimento pessoal, 
maturidade existencial, sensibilidade e 
valores humanos.

Nos anos 1950, a televisão surge no 
Brasil; o país se rende à sua sedução, e 
as emissoras, então locais, têm rápido 
crescimento em cadeias e, mais tarde, 

“(...) na grade curricular 
do estudante, incluir 
novas disciplinas 
exige eliminar outras: 
excluíram as chamadas 
Humanidades, associadas 
ao sentir e ao pensar” 
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com os avanços tecnológicos, em redes 
nacionais. Com programação voltada para 
o gosto do grande público, entregue em 
domicílio, sem exigir leitura ou reflexão, 
torna-se a diversão nacional e planta a 
indústria de entretenimento e a cultura 
de massa no país. O nível de exigência 

“Numa visão de fundo, sob a atual 
legislação de concessão, não se pode 
responsabilizar apenas as redes de 
TV pelo nível da programação.”

do público, pouco escolarizado e menos 
habituado à arte, a escala industrial da 
produção, a disputa pela audiência do 
interesse do anunciante e fonte de receitas, 
a remuneração dos investimentos com 
pessoal e a atualização tecnológica criam 
controles financeiros que levam à repetição 

Apresentação do grupo "Pé de Cerrado" no Festival da Juventude Rural, em 2007: exemplo de como a cultura popular traduz e reproduz de forma ativa seus legados e mitos 
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de fórmulas, saturação de formatos e queda 
da qualidade. O público segue ligado: por 
condicionamento ou falta de opção. Numa 
visão de fundo, sob a atual legislação de 
concessão, não se pode responsabilizar 
apenas as redes de TV pelo nível da 
programação. Lastreadas por constantes 
pesquisas, que indicam as preferências 
da audiência, as emissoras devolvem nos 
programas o gosto de um público educado 
com limitações, quase sem tempo para 
o lazer e ainda menos recurso para a 
diversão que, justamente por isso, faz da 
TV a sua única fonte de cultura, valores, 
normas e atitudes. 

Na busca frenética de novidades,  
a indústria de entretenimento utiliza  
a cultura popular e a tradicional,  
adequando-as às suas estratégias, ao gosto 
da audiência, à superficialidade imposta 
pela rapidez da produção. O impacto, o 
poder de encantamento e persuasão sobre 
uma população, destituída de antídotos, 
são avassaladores. Basta dizer que eleitores 
escolhem candidatos pela performance na 
TV. Se 98% das residências têm televisores 
– muitas sem geladeira nem fogão – é 
porque o país inteiro assiste à televisão: 
sucesso sem precedentes no mundo! 

Nos 40 anos que vão de 1968 a 2008, 
a população brasileira mais que dobrou. 
No entanto, hoje há menos leitores, 
menos espectadores de teatro e cinema, 
a indústria fonográfica faliu, CDs/DVDs 
agonizam na pirataria. Um fenômeno: tudo 
cresce no país, mas o público das artes 
diminui! Para se viabilizar, a produção 
cultural tem que ser paga pelo Estado, por 
leis de incentivo com renúncia fiscal.

A indústria de entretenimento 
contaminou, de um lado, a cultura popular, 
e, de outro, a cultura tradicional. Ambas 
refletem a estética, a linguagem, os valores 
e a ideologia daquelas. Artistas só têm 
êxito no teatro e no cinema se trabalharem 
na TV. Nos meios impressos, para conter 
a evasão de leitores, surgiram revistas e 
páginas/cadernos que tratam apenas de TV. 
Surfando na onda, explodem os veículos 
voltados à intimidade de celebridades 
da TV. Filmes e espetáculos só atraem 
público se têm elenco televisivo, única 
forma de serem notícia em outros media. 
Com ou sem visibilidade, o mais grave 
é que artistas vêm inibindo o genuíno 
ímpeto criador e se autodesqualificando 
para nivelar a obra ao gosto do sucesso 
imediato – receita de arte acomodada, sem 
proposta nem ousadia. 

Não é a educação, a cultura tradicional 
ou a popular a senhora de todas as 
preferências e de todas as audiências, mas, 
sim, a indústria do entretenimento. A TV é 
a rainha do Brasil! 

Alcione Araújo é escritor, dramaturgo, 
roteirista de cinema e TV. Cronista 
semanal do Estado de Minas e da revista 
Democracia Viva e pós-graduado em 
Filosofia, foi professor universitário e é 
autor de mais de 13 peças teatrais, entre 
as quais Vagas para moças de fino trato 
e Doce deleite. Recebeu o prêmio Moliére 
1984 como melhor autor teatral, pela  
peça Muitos anos de vida, e o Prêmio 
Jabuti 2005, pelo livro de crônicas  
Urgente é a vida.
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É terça-feira de Carnaval, escrevo 
numa capital do Nordeste, região que, 
segundo uma das imagens que nos 
oferece a mídia, especialmente a TV, é o 
lugar por excelência da cultura popular, 
misto de caricatura e idealização, como 
alma profunda de um povo, pura, imune 
a modernizações e globalizações, “de 
raiz”, espécie de reservatório tradicional 
de identidade, não só para os populares, 
mas para todos, que é preciso “resgatar”, 

“preservar” intacta e autêntica. Essa oferta, 
porém, não é ao amplo público popular, 
mas a quem pode pagar TV por assinatura 
ou ver a programação tardia, quando os 
populares que acordam de madrugada já 
têm de ir dormir. O privilégio dado aos 
não tão populares, como público, fica claro 
no tratamento sofisticado ou caricaturado 
dos produtos culturais de origem popular 
para a televisão.

Veja-se o caminho trilhado pelos meios 
de comunicação por ocasião dos 80 anos 
de Ariano Suassuna. A matéria-prima da 
arte de Ariano é, sim, colhida na cultura 
popular coletiva e anônima, passada pelo 
filtro da enorme erudição do escritor. 
Uma rede de TV escolhe transformar seus 
80 anos em acontecimento midiático, 
recriando obras suas em linguagem 
televisiva, e a cultura popular que contêm 
passa por outro filtro de sofisticação mais 
adequado ao padrão estético que satisfaz 
ao público de minisséries. Entrevistas e 
reportagens lançam o escritor como pop-
star nacional, até chegar-se à aparição de 
Ariano em enredos das escolas de samba 
que “dão na televisão”, devolvendo-o 
à massa popular. A esse ponto, como 
quase sempre acontece, manifestações 
culturais populares ou eruditas destinadas 

A cultura popular, sempre mais além
Maria Valéria Rezende

“Por quanto tempo a ala 
das baianas resistirá à 
profissionalização do showbizz?”

Gu
st

av
o 

St
ep

ha
n

M
ôn

ic
a 

Câ
m

ar
a/

Ar
qu

ivo
 p

es
so

al



22

IDÉIAS

22

IDÉIAS

à massa popular são esquematicamente 
simplificadas ou francamente caricatas.

Nos sambódromos, apenas vagas 
referências à obra de Suassuna e à  
cultura popular que traduz, reduzidas 
às figuras de cangaceiros, cobras e 
onças, cavaleiros medievais, reis e 
rainhas, índios e escravos que povoam 
todos os enredos das grandes escolas 
de samba, desde que a TV fez delas “o 
maior espetáculo da Terra”, obra de 
carnavalescos e coreógrafos, tudo coberto 
de plumas e brilhos e oferecido de volta 
aos populares pela tela da TV. Alguém 
dirá que voltou a ser cultura popular, 
apenas traduzida em outra linguagem? Por 
quanto tempo a ala das baianas resistirá à 
profissionalização do showbizz?

Volto à minha terça-feira de Carnaval na Paraíba, pleno 
Nordeste de Ariano. O silêncio das ruas só é comparável à 
Sexta-Feira Santa. Não se ouve mais sequer o bate-latas dos 
blocos de sujos. As manifestações carnavalescas populares 
passaram a depender do apoio do poder público e a desfilar 
apenas onde estão armadas as arquibancadas, em alguns casos, 
como melancólicas imitações do que a TV mostra... O resto é 
silêncio, porque quem podia foi para onde está o Carnaval “que 
vale a pena”, escolhido e divulgado pela mídia: Rio, Salvador, 
Recife e Olinda. Outros refugiaram-se no interior, e a massa 
mais pobre está escondida pela cidade, dormindo de dia para 
agüentar a noite acordada, diante da tela onde desfila o Carnaval 
dos outros.  Foi-se deixando de “brincar o Carnaval” para 
apenas assisti-lo à medida que chegava a luz elétrica e a TV 
avisava a todos que já podiam comprar seus sofás de curvim e 
suas televisões de 29 polegadas em prestações a perder de vista.

É evidente que a mídia, especialmente a TV, devolve-nos 
o tempo todo fragmentos de imagens e discursos de origem 
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mundo popular, reformulado pelo “padrão de qualidade” que a 
mídia define, para ser-lhe devolvido como inatingíveis objetos 
de desejo ou sucedâneos reduzidos a pirataria. Sintomático é 
o fato de que quem apresenta essa versão da cultura popular 
sente necessidade de rotulá-la explicitamente como tal, porque 
seus elementos perderam substância, ao serem transferidos 
a outro mundo, separando-se de seu terreno de origem, onde 
estavam essencialmente entrelaçados com inúmeras outras 
funções de realimentação da identidade, da rede de relações e da 
vitalidade das comunidades populares. Na verdade, mesmo os 
documentários mais sérios dificilmente podem deixar de operar 
esse recorte simplificador.

Sou otimista, porém, porque observo de perto a realidade 
popular. Não há que confundir a cultura popular com suas 
imagens produzidas por outros sujeitos. Enquanto as imagens 
passam por esses percalços, provavelmente a cultura viva, 
necessária, móvel e mutante, segue seu caminho, digerindo o que 
os meios de comunicação de massa lhe oferecem, já vai adiante, 
atravessando o samba e desordenando a harmonia da mídia! 

Maria Valéria Rezende é escritora e educadora popular, 
radicada no Nordeste. Autora do romance O Vôo da guará 
vermelha, dos livros de contos Vasto mundo e Modo de apanhar 
pássaros à mão, além dos infanto-juvenis O arqueólogo do futuro 
e O problema do pato.

“(...) quem apresenta essa versão da cultura 
popular sente necessidade de rotulá-la 
explicitamente como tal, porque seus 
elementos perderam substância, ao serem 
transferidos a outro mundo (...)” 

popular, para promover algum grau 
de identificação da massa com sua 
mensagem, sob pena de ver a audiência 
cair a quase nada. Faz isso, no entanto, 
como os antigos espelhos de parque de 
diversões, que permitem ao mesmo tempo 
reconhecer-nos e estranhar-nos, refletem 
distorcido e fragmentado o que a cultura 
popular foi ou está sendo e pautam o que 
a cultura popular “deveria ser”: cultura de 
consumo, e não de criação/produção.

A própria mídia opera a transformação 
de parte dos produtos da cultura popular 
em mercadorias que responderão a outra 
lógica. O que era de domínio público 
ou criação coletiva e pertencia à esfera 
econômica regida pelo valor de uso, ao 

“aparecer na televisão”, é retirado do 
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Nos registros acima, feitos durante a mostra 
de cultura paralela à II Jornada do Jovem Rural, 

realizada em Brasília (DF) e Luziânia (GO), em setembro 
de 2007, a comprovação de uma das hipóteses de Maria 

Valéria Rezende: “À sua maneira, a cultura popular segue 
digerindo a imagem que dela própria se produz”
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Comunicação para o 
desenvolvimento agrícola

Andrea Guedes Costa

Fotos: Rodrigo Germano

Mário Salimon, consultor de Comunicação e Gestão do Conhecimento 
do Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura (IICA), 
discute o papel da comunicação na resolução de problemas sociais  
e na geração de capital social dentro das corporações

Entre as pautas musicais e as laudas jornalísticas, 
Mário Salimon vem conciliando suas paixões: 
música, texto e causas sociais. Aos 43 anos, esse 
jornalista brasiliense, formado na Universidade  
de Brasília (UNB), é a voz da banda “Another blues 
band” e também a voz do escritório brasileiro do 
Instituto Interamericano de Cooperação para a 
Agricultura (IICA), cujos objetivos são estimular, 
promover e apoiar os esforços dos estados-membros 
para alcançar o desenvolvimento agrícola e o bem-
estar rural. 

O Brasil tornou-se Estado-membro do IICA em 1964, 
e, desde então, a organização mantém um escritório 
no país para coordenar e apoiar os projetos com as 
instituições parceiras nacionais, além de conduzir 
as relações bilaterais com o governo brasileiro.

As histórias de Mário Salimon e do IICA cruzaram-se  
em 2005. Depois de atuar como profissional de 
comunicação no Fundo das Nações Unidas para 
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a Infância (Unicef) e no Comunidade Solidária, 
Mário ingressou no IICA num momento em 
que a instituição passava por um processo de 
reestruturação, que incluía o investimento em 
comunicação e gestão do conhecimento. O desafio 
era levar as questões relacionadas ao meio rural, 
eixo de trabalho do Instituto, à mídia e aos públicos 
prioritários da organização. 

Como consultor de Comunicação e Gestão do 
Conhecimento, Mário desenvolveu inúmeras ações 
de mídia e, hoje, coordena uma equipe que produz a 
revista mensal online Cooperação Técnica RIB, além 
de outras publicações, o programa de áudio “Vozes 
do desenvolvimento”, veiculado na internet, e notas 
diárias enviadas para a imprensa. 

Após três anos, são muitos os indicadores das 
mudanças na organização, tanto quantitativos 
quanto qualitativos. Um dos mais importantes é a 
criação de um capital social no ambiente de trabalho.

Marco Social: Antes de chegar ao IICA, 
você trabalhou no Unicef. Como foi essa 
experiência de aliar a comunicação a 
causas sociais?

Mário Salimon: Trabalhei no Correio 
Braziliense como repórter, logo que saí da 
universidade, e em outros jornais menos 
conhecidos. Porém, percebi que a redação 
dos veículos não era a minha praia. Já 
nessa época, tinha uma visão estratégica e 
pensava: o que mais posso fazer com esse 
conhecimento? Vi que havia um outro 
lado, que os jornalistas gostam de dizer 
que é o outro lado do balcão: a assessoria 
de imprensa. Na época, era uma profissão 
em transição: deixava de ser um presente 
que se dava a um amigo em fim de 
carreira, para ser algo que as organizações 
viam como uma possibilidade de 
entender um pouco melhor a demanda de 
informações e gerenciá-la. 

Meu primeiro trabalho nessa área foi 
no Conselho Federal de Psicologia e, 
depois, segui para o Unicef, que foi minha 
primeira grande escola de comunicação 
voltada para o desenvolvimento. O 
Unicef me permitiu viajar e ver a pobreza 
concreta. Lembro-me claramente de 
quando estive em Recife visitando uma 

“(...) o Estado sozinho não dá 
conta do trabalho, mas, sozinhos, 
o terceiro setor ou as empresas, 
também não dariam. É preciso haver 
uma articulação dos três setores”
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favela com representantes do governo 
e um grupo de estrangeiros. Fui à casa 
de uma mulher que tinha 28 anos e sete 
filhos. Os quatro menores estavam com 
diarréia naquele dia, desidratados. A 
comida das crianças era uma caixa de 
milharina, que ela repartia em duas. 
Fazia uma bacia pela manhã, outra à 
tarde, e dividia pelas mamadeiras. Os 
filhos mais velhos já estavam na rua 
mendigando, e o marido tinha uma renda 
de dois ou três Reais por dia. Quando saí 
de lá perguntei a um dos representantes 
do governo: essa família corresponde 
a que percentual da população? Ele 
respondeu: estamos falando de mais de 
dois terços vivendo numa situação como 
essa. Desde então, procurei sempre me 
associar a esse tipo de causa.

Marco Social: Foi essa decisão que o levou 
ao Comunidade Solidária?

Mário Salimon: Essa experiência no 
Unicef me qualificou para um outro salto, 
trabalhar no Comunidade Solidária, 
que foi criado em 1995 e era presidido 
pela antropóloga Ruth Cardoso. A idéia 
era propor um novo modelo de atuação 
social, baseado no princípio da parceria: 
sociedade e governo buscando soluções 
para melhorar a qualidade de vida das 
parcelas mais carentes da população. 
Na época, o Comunidade Solidária 
atuava em várias frentes: alfabetização, 
capacitação de jovens, voluntariado e 
desenvolvimento do terceiro setor, entre 
outros. Foi nesse período, inclusive, que 
se formulou a lei do terceiro setor, que 
posicionou as Organizações da Sociedade 
Civil de Interesse Público (OSCIP’s) como 
instrumento de desenvolvimento, de relação 
entre sociedade civil, governo e empresas. 

“Uma boa nota 
de imprensa, um 
bom press-release 
publicado em um 
site especializado 
ampliam a 
visibilidade de 
uma causa”
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Foi muito satisfatório trabalhar com a professora Ruth Cardoso, 
uma pessoa de cabeça aberta que me ensinou muito. Ela tinha 
uma visão vanguardista que nos permitiu criar um escritório de 
comunicação inovador. Lá, fizemos algumas ações pioneiras, 
como conteúdos digitais de vídeo para a TV aberta. Também foi 
uma grande escola para entender as mudanças, as realidades 
emergentes, relacionadas ao processo de novas construções 
democráticas, do trabalho em rede, e o novo papel da sociedade 
civil, que dá um salto em relação àquilo que já era um grande 
salto na época da luta contra a ditadura. Já ficou claro que o 
Estado sozinho não dá conta do trabalho, mas, sozinhos, o 
terceiro setor ou as empresas também não dariam. É preciso haver 
uma articulação dos três setores. 

Marco Social: Como você chegou ao IICA? 

Mário Salimon: Terminado o Comunidade Solidária com a 
mudança de governo, tive a oportunidade de começar o trabalho 
aqui no IICA. Quando entrei, a organização estava passando por 
um processo de reestruturação e via um benefício muito grande 
em investir em comunicação e gestão do conhecimento. As 
mudanças ocorreram, em grande parte, devido à visão do Carlos 
Américo Basco, representante do IICA no Brasil. 

Marco Social: Que mudanças você ajudou a implementar?

Mário Salimon: Nas organizações, existe uma tendência de 
manter o status quo. Porém, enquanto alguns estão pensando em 
não mexer no time que está ganhando, o entorno está mudando, 
outras organizações estão se aprimorando. Ainda há a ilusão 
de achar que o jogo está ganho, mas isso não existe mais. 
Estamos em um mundo de mudanças muito rápidas. Analisando 
a comunicação do IICA, chegamos à conclusão de que seria 
preciso ir puxando o fio da meada e chegar a questões anteriores, 
como a gestão. Não havia um modelo de gestão no escritório, um 
sistema conceitual comum. E, se não há conceitos em comum, 
não há comunicação. 

Marco Social: Como essas questões foram solucionadas?

Mário Salimon: Formamos um grupo adhocrático (adhocracia 
deriva do da expressão latina ad hoc, que significa “para este fim”) 
e começamos a trabalhar no tema. Fizemos algumas reuniões 
de planejamento estratégico e rapidamente conseguimos criar 
um capital social dentro do escritório. Esse grupo se interessou 
muito pelo assunto e se capacitou intelectual e socialmente 
para desenvolver o que chamamos de um modelo de gestão 

de conhecimento. Com isso, estamos 
ampliando as nossas possibilidades em 
termos de comunicação, informação e 
gestão do conhecimento.

Algumas transformações interessantes 
aconteceram, e eu as considero 
indicadores de mudança de cultura, mais 
qualitativos do que quantitativos. Um 
deles são os ganhos no que chamamos de 
capacitação peer to peer (de colega para 
colega). São colegas de trabalho ensinando 
aos outros parceiros o que já sabiam. É um 
aprendizado muito rico e sem custo para a 
organização. Outro indicador de mudança 
de cultura é o desejo dos funcionários 
de compartilhar mais aquilo que fazem. 
No começo, eram mais fechados, 
dentro daquela lógica do knowledge is 
power (conhecimento é poder). Depois, 
perceberam que não é por entregar o que 
se sabe que se fica em falta daquilo. O 
bonito da gestão do conhecimento é isso. 
Outro ganho relevante foi em termos de 
produção jornalística. Mesmo voltada para 
mídias alternativas, essa ação é muito 
importante para o que a gente chama 
de gestão do conhecimento. Uma boa 
nota de imprensa, um bom press-release 
publicado em um site especializado 
ampliam a visibilidade de uma causa. 
Afinal, estamos atingindo um público 
próximo. Antigamente, isso só era feito via 
grande imprensa. Com a internet, posso 
me comunicar diretamente com meus 
públicos de interesse. 

Marco Social: Uma comunicação eficaz 
é capaz de criar capital social dentro das 
organizações?

Mário Salimon: Os processos de 
comunicação, em geral, seriam uma 
grande ferramenta para criar o capital 
social nas organizações, e essa é uma 
tarefa muito difícil porque os profissionais 
de comunicação se deslumbraram com 
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a grande imprensa, com as novas tecnologias, e se esqueceram 
da teoria clássica da comunicação. Para haver comunicação, 
é necessário um entendimento claro dos temas, dos assuntos, 
incluindo as unidades mais semânticas com as quais a gente 
trabalha: aquela velha história do significante e do significado.  
O profissional de comunicação tem um papel muito relevante. 
Cabe a ele quebrar o sentido do conjunto de conceitos com os 
quais trabalha numa organização, entender aquilo e procurar fazer 
o que chamamos de uma conversão pedagógica, de modo que as 
pessoas entendam o que está em jogo; ou, em outras palavras, 
fazer com que todo mundo veja a mesma figura. Isso é uma 
obviedade, mas é das obviedades que geralmente nos esquecemos. 
E é nelas que nascem ou morrem os processos de geração de 
capital social dentro das organizações.

Marco Social: E como fazer isso?

Mário Salimon: Hoje, trabalhamos muito com projetos. É muito 
difícil conseguir um financiamento se não existir um bom projeto, 
e projetos também têm uma estrutura sintática, com palavras 
que são diferenciais. Quando se fala de eficiência, eficácia e 
efetividade, é fácil se confundir. As pessoas usam essas palavras 
de uma maneira muito liberal e misturam os sentidos, quando, na 
verdade, elas têm significados e funções distintos, de acordo com 
a estratégia da organização ou dos objetivos que ela busca atingir. 
O profissional de comunicação não deve pensar apenas em mídia 
ou na imprensa. Deve procurar entender de projeto, ter uma visão 
estratégica para compreender melhor a organização. Se a empresa 
não tem clareza da sua estratégia e não é capaz de explicitá-la, o 
comunicador pode ser a peça-chave nesse processo. Isso ajudará 
os colaboradores a trabalhar de forma conjunta, ou seja, a criar 
comunidades de propósito em favor do alcance desses objetivos. 
Assim, o capital social sai do discurso, e, pelo menos, as pessoas 
estão tentando colocá-lo em prática nas organizações. 

Marco Social: Qual o lugar da 
comunicação dentro da estrutura do IICA?

Mário Salimon: No escritório do IICA 
no Brasil, a comunicação é muito 
importante. Tenho a tarefa precípua de 
trabalhar com sistemas de informação 
e comunicação, mas o representante 
do IICA no Brasil me delegou também, 
num determinado momento, a função de 
coordenar o desenvolvimento da estratégia 
do escritório. Tenho duas pessoas 
que trabalham comigo, e temos um 
planejamento, com um conjunto mínimo 
de diretrizes, uma política, um modelo 
de informação, comunicação e gestão 
do conhecimento. Existe uma proposta 
estruturada. Não vou chegar para o meu 
chefe e dizer: comunicação é importante, 
preciso de grana, de gente. Temos que 
entender a estratégia da organização e 
propor da seguinte forma: se seu objetivo 
é ampliar a carteira de relacionamentos 
do escritório, precisamos dizer o que 
estamos fazendo, como estamos fazendo 
e em que sentido isso poderia beneficiar 
outros parceiros potenciais. Para isso, 
portanto, precisamos ter uma estrutura de 
comunicação. Temos que ser persuasivos, 
mas apresentando ferramentas, que são os 
próprios projetos. 

Marco Social: E qual o seu lugar nesse 
processo?

Mário Salimon: Fazendo uma comparação, 
tenho que funcionar como um arado. A 
idéia é cavar, abrir sulcos, arejar e deixar 
o oxigênio entrar para podermos respirar 
um ar novo. Isso porque o IICA atua num 
meio que está se abrindo muito. Hoje 
em dia, trabalhamos com temas como 
energia, preservação do meio ambiente, 
manutenção da paisagem natural, relações 
econômicas complexas entre mercados 
que ainda estão em formação. Para isso, 
é necessário ter oxigênio na organização, 
estar aberto às novas possibilidades. O 
mundo está mudando, e é importante 
antever o que está por vir.

“(...) o setor mais prejudicado 
em termos de conectividade hoje, 
não só no Brasil como em outros 
lugares, é o rural”
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Marco Social: Quais os desafios 
de comunicar em meio ao boom de 
informações?

Mário Salimon: Para você se destacar nessa 
miríade, nessas galáxias de informações, 
é preciso ter consistência entre propósito 
e performance. O produto tem que ser, 
em primeiro lugar, muito bonito; ou seja, 
atrair a pessoa para abri-lo. Além disso, o 
conteúdo deve ser consistente, ao ponto de 
o leitor perceber que realmente faz sentido 
gastar tempo com aquilo. Trabalhamos 
temas muito sérios, e, por isso, precisamos 
de um jornalismo sexy, que não seja duro, 
mas que também não seja simplório. 
Sempre sou muito rígido, com a minha 
equipe e comigo mesmo, para não encher 
lingüiça, não usar palavras desnecessárias. 
Sou muito a favor de um texto enxuto, 
objetivo e claro.

Marco Social: Quais são os principais 
públicos do IICA?

Mário Salimon: O público prioritário 
são as organizações com as quais a gente 
mantém projetos ou ações de cooperação 
técnica. Os escritórios do IICA nos países 
das Américas e a imprensa, embora 
esta responda muito pouco, também 
são públicos importantes. E, claro, o 
nosso próprio público interno, aqui do 
escritório. Vejo o processo de comunicação 
como objeto e causador do que a gente 
chama de circularidade de efeitos. Por 
exemplo, quando se investe na chamada 
comunicação interna, geram-se ganhos na 
comunicação externa, porque a informação 
vai circular, sair das caixinhas. E, por 
outro lado, nessa mesma lógica, quando 
você investe na comunicação externa, há 
benefícios para a interna, porque, se você 
consegue uma resposta do lado de fora, o 
moral das pessoas aqui dentro se levanta, 
e elas vão ficar mais entusiasmadas para 
contar o que estão fazendo.

Marco Social: Tradicionalmente, o 
trabalho de extensão na agricultura é 
criticado pela via unilateral entre as 
agências e os supostos beneficiários.  
Isso ainda é verdade? 

Mário Salimon: Posso dizer que a extensão 
vive um momento crítico por uma questão 
conjuntural, por essas realidades emergentes. 
Pela minha área de militância intelectual 
e profissional, digo que o setor mais 
prejudicado em termos de conectividade hoje, 
não só no Brasil como em outros lugares, é o 
rural. As populações rurais não têm acesso 
às tecnologias de informação e perdem 
todos os ganhos que estamos obtendo com 
a internet. Elas são privadas dessa cultura 
do farto. A extensão rural hoje poderia se 
beneficiar muitíssimo da conectividade. 
Porém, não bastaria a conexão em si. Os fios, 
os equipamentos não são a solução. São um 
meio apenas. É preciso gerar todo um sistema 
de conversão pedagógica, de articulação 
dessas redes que estão dispersas do ponto de 
vista geográfico, para que os o público possa 
se beneficiar disso.

Temos uma tendência a ver o processo 
de desenvolvimento de uma maneira 
muito linear, naquela idéia clássica que 
geralmente aprendemos na escola. São 
as ondas agrária, industrial, das novas 
tecnologias, da sociedade do conhecimento. 
Mas, tanto no Brasil como em vários outros 
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lugares, essas ondas estão quebrando 
concomitantemente. No Brasil, ainda 
há grupos à procura de terra. Ou seja, 
ainda estão passando pela revolução 
agrária. Em outras regiões do país, muitos 
vivem o processo de industrialização. 
Já as classes média e média baixa estão 
na terceira onda, com os computadores 
populares barateados. É nas populações 
rurais que essas ondas estão quebrando 
ao mesmo tempo. Eles gerenciam três 
processos concomitantemente: obter o 
meio de produção, participar do processo 
de industrialização dessa produção – para 
ter uma forma de competir no mercado 
– e buscar o acesso a esses sistemas de 
informação, que poderiam também ajudar 
muito a posicionar a produção deles, até 
mesmo no mercado internacional. Hoje 
em dia, a extensão rural deveria levar isso 
tudo em conta. 

Marco Social: Favorecendo a inserção 
desses produtos no mercado global?

Mário Salimon: Todo processo de 
globalização, de certo modo, é local 
também. O artesanato brasileiro, por 
exemplo, é um produto muito bem visto 
lá fora. O indivíduo que está naquele 
lugar peculiar, distante, isolado, não tem 
acesso a esses mercados. Ele depende de 
um atravessador e, conseqüentemente, vai 
receber pouquíssimo pelo seu produto. 
Se tivesse acesso à informação e pudesse 
posicionar seu produto em exportações ou 
participar de pregões públicos, teria uma 
chance de ter acesso a outros mercados.

Marco Social: Qual o lugar do saber local 
na produção do conhecimento para o 
desenvolvimento agrícola?

Mário Salimon: Esse saber local, em 
suma, é um saber global. Tudo que é global 
algum dia foi local. 

Vou dar um exemplo extremo, que 
vivi pessoalmente, visitando os índios 
xavantes no Mato Grosso. Lá, conheci 
uma senhora, de 70 anos que me disse o 
seguinte: “Apenas eu e mais duas pessoas 
aqui conhecemos as ervas, as raízes 
e as castanhas que fazem bem para a 
nossa saúde e das quais precisamos para 
sobreviver. As moças mais novas não estão 
querendo fazer as caminhadas de quatro, 
cinco quilômetros por dia com a gente. 
Elas têm preguiça e acham mais fácil 
plantar arroz atrás das ocas. Quando a 
gente morrer, o que vai acontecer?” 

A preocupação dessa senhora era 
importante. Afinal, aquele saber local 
não é vital apenas para a sobrevivência 
daquele arranjo econômico, daquele 
microcosmo. Eventualmente, poderia 
ser a solução para problemas de maior 
grandeza. É aquela história que a gente 
sempre ouve: pode haver uma raiz na 
Amazônia que venha curar a Aids. A 
andiroba tem um valor medicinal muito 
grande, e há poucos anos a gente não 
ouvia falar dela. Na minha opinião, o 
lugar do saber local é de prioridade. No 
mínimo, você precisa entender, respeitar 
aquele saber, tentar documentá-lo, na 
medida do possível, e mostrar para aquelas 
pessoas que aquilo é importante, valorizar. 
Infelizmente, essas populações ainda 
têm a tendência a achar que o que fazem 
não é importante, que o artesanato que 
produzem é feio. 

“Para haver comunicação, é 
necessário um entendimento 
claro dos temas, dos assuntos, 
incluindo as unidades mais 
semânticas com as quais a 
gente trabalha (...)”
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Marco Social: Quais devem ser 
os cuidados para não desperdiçar 
as potencialidades autóctones de 
desenvolvimento e ampliação tecnológica?

Mário Salimon: A primeira coisa é ouvir 
a sabedoria popular. Temos que ouvir 
mais do que falar, e isso não é fácil. 
Quando vamos a uma comunidade, 
temos que analisar a situação. Depois, 
propomos alternativas para o projeto. 
Logo, é fundamental ouvir a comunidade 
para saber o que existe ali de original e 
entender como é possível desenvolver 
um projeto sem ferir, sem atropelar, sem 
cercear aquilo que é importante para 
aqueles indivíduos. Algumas vezes, muitos 
desses valores e elementos relevantes do 
ponto de vista cultural não são explícitos. 
São códigos locais. Então, o cuidado é 
fundamental para entender e até mesmo 
para não cometer nenhuma barbaridade, 
não matar um saber local, não subestimar. 
É um desafio, porque somos de culturas 
imperialistas, cuja natureza inclui a 
imposição dos modelos mentais. 

Marco Social: Há uma certa tendência 
na imprensa de valorizar pautas agrícolas 
somente quando estão relacionadas 
à economia. Você concorda com essa 
afirmação?

Mário Salimon: Concordo, e a culpa não 
é só da mídia. Estamos falando de um 
sistema, e tanto a mídia quanto aqueles 
que a provêem formam um sistema que se 
beneficia da informação. É inegável que 
estamos numa sociedade muito marcada 
pela questão econômica. Em sua história 
recente, nosso país teve períodos em 
que a regulação do sistema econômico 
ocupou praticamente todos os recursos dos 
governos, tanto quanto outra questão que 
também vai entrar muito facilmente na 
mídia; é a política, no sentido partidário. 

Além disso, a imprensa não nos enxerga como alguém que lhe 
entrega informação de valor. Aqui no IICA, nos esforçamos para 
prover um tipo de informação que mostra quão amplo é esse 
universo da agricultura e que os atores são múltiplos. No Brasil, 
por exemplo, podemos falar de agricultura familiar, de meio 
ambiente, energia, entre tantos outros assuntos. Logo, procuramos 
passar também informações que vão além da economia. Claro 
que os números e as compilações estatísticas são notícia e, 
obviamente, também os divulgamos.

Marco Social: Como você analisa os cadernos agrícolas 
especializados da grande mídia?

Mário Salimon: Os cadernos agrícolas são muito bons, e isso 
reflete uma proficiência da nossa imprensa, eficiente do ponto de 
vista técnico. O esforço que ela fez para vencer as dificuldades do 
tempo da ditadura gerou uma categoria forte, que apanhou muito, 
mas se fez forte. Nossa imprensa é muito competente e respeitada 
internacionalmente. Claro que existem vícios históricos, mas eles 
estão em todas as categorias. Os cadernos agrícolas, como todos 
os encartes especializados, geralmente são muito ligados a temas 
que têm relevância para o mercado. Agora, eu vejo com muito 
bons olhos essa mídia eletrônica da área agrícola, por exemplo. 
Pela própria dinâmica do meio, pela capacidade quase ilimitada 
de distribuir informação, esses veículos são mais abertos do que 
a mídia impressa. Acho isso muito positivo para nós, porque é 
um espaço fundamental, uma maneira de chegarmos a públicos 
importantes. Quem trabalha com comunicação nas organizações 
deve mapear esses meios alternativos. 

Marco Social: Além de consultor de comunicação, você também 
é músico. Como a música auxilia seu trabalho na área de 
comunicação e vice-versa?

Mário Salimon: Quando estudei Comunicação, notei algo muito 
interessante, que é aquela idéia da sintaxe. Estamos o tempo 
todo portando elementos sintáticos de uma forma de expressão a 
outra. Tento usar elementos da música na produção josrnalística, 
e vice-versa. Ser músico sempre exigiu muita criatividade, devido 
à escassez de recursos, pouco espaço para mostrar o trabalho, os 
jabás... Tinha que ser criativo para chamar a atenção das pessoas. 
Brasília é um mercado limitado. Já tive 15 bandas, muitas delas 
com sucesso local, mas não fora. A música me ajudou a ser 
criativo. É uma válvula de escape, mas, por outro lado, sempre 
levei para a música um pouco da comunicação, da lógica. Fazia 
kit de press-release, levava para a imprensa. Hoje, sou o vocal da 
“Another blues band”. Gravamos um disco ao vivo em novembro 
que deve sair este ano. Tenho também um disco solo que gravei 
em 1999. Chama-se 33, a idade que eu tinha na época, e estou 
começando a compor músicas para o 44. Minha idéia é lançar um 
disco solo de 11 em 11 anos. 
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Há cerca de três anos, a palavra 
francesa luthier, que designa os 
fabricantes de instrumento de corda, 
adquiriu um sotaque mineiro. Desde 2006, 
a pequena cidade de Barão de Cocais, a 
cerca de 100 km de Belo Horizonte, vem 
conhecendo melhor essa arte por meio de 
30 jovens que construíram suas próprias 
violas caipiras, aprenderam a tocá-las e, 
hoje, compõem a primeira orquestra de 
jovens luthiers de viola caipira. 

A história desses meninos tomou o 
caminho da música pelas mãos (e arte) 
do mineiro Pedro Alexadrino, de 40 anos, 
especialista na confecção de instrumentos 
musicais. Ainda pequeno, Pedro tinha 
o desejo de ser músico e já freqüentava 
o Conservatório de Música de Belo 
Horizonte. O contato com instrumentos 
de qualidade, aliado à falta de dinheiro e 
à habilidade manual, levou-o ao desafio 
de construir um violão. Autodidata, aos 17 
anos terminou seu primeiro instrumento 
improvisando equipamentos e técnicas.  
O primeiro violão logo foi vendido, assim 
como todos os que fabricou depois. “Até 
hoje não tenho um instrumento construído 
por mim”, diverte-se Pedro. 

Dotado dessa vocação, ele decidiu 
replicar sua habilidade depois de ver o 
encanto de suas duas filhas pelo ofício. 

Música para todos

Andrea Guedes Costa

Fotos: Gustavo Stephan

Projetos Luthier e Um Piano pela Estrada promovem inclusão social 
através da música

Pedro Alexandrino: para ele, 
o contato com as famílias dos 

alunos é fundamental
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“Pensei em levar essa arte para crianças 
carentes, de forma que a luteraria  
pudesse ser utilizada como meio de 
transformação sociocultural. E sempre 
achei que essa iniciativa deveria ser 
aplicada no interior”, lembra. 

A idéia já se convertia em um projeto, 
e o instrumento que Pedro escolheu para 
trabalhar foi a viola caipira, por estar 
ligada à cultura popular e ser alvo de 
muitos estudos e pesquisas recentes. O 
instrumento assemelha-se ao violão, mas 
difere dele, entre outras coisas, por ter 
escala e caixa de ressonância menores, 
além de dez cordas, no lugar das seis de 
seu ancestral europeu. 

Original do Brasil, a viola caipira foi 
adaptada da portuguesa, que veio para 
o país na época da colonização e foi 
utilizada para catequizar os índios. É um 
instrumento muito comum nos interiores e 

sobretudo em Minas Gerais, devido à herança dos padres violeiros 
nas igrejas históricas. “Eu pretendia resgatar essa música de raiz 
brasileira”, conta Pedro Alexandrino. 

Com o projeto pronto, ele partiu em busca de parceiros. 
Conquistou o patrocínio do Grupo Gerdau, que tem uma 
unidade na cidade, da Natura e da prefeitura de Barão de Cocais. 
Assim surgiu, em abril de 2006, o projeto Luthier – Arte Ofício 
Cidadania, destinado a moças e rapazes, de 14 a 17 anos, em 
situação de vulnerabilidade social.

Aline Rodrigues, de 17 anos, já fazia parte da primeira turma. 
Ela tomou conhecimento do projeto pelo pai e decidiu visitar a 
Fazenda Soledad, onde ocorrem as aulas. Ficou encantada com a 
beleza do lugar e seguiu em frente. “Antes, eu voltava da escola e 
não tinha o que fazer. Hoje, ocupo meu tempo com algo que pode 
ser o meu futuro. Tenho vontade de continuar sendo luthier e ser 
professora de viola caipira”, conta Aline, que já aprendeu também a 
gravar nomes em madeira. “Estou dominando uma arte que poderei 
passar para os meus filhos e netos. Já teve até gente que me pediu 
para dar aula particular, mas ainda não estou pronta”, diz.

Se antes Aline sentia falta do que fazer durante as tardes, hoje 
seu dia-a-dia é bem diferente. Às terças, quartas e quintas, ela 
e os outros 29 jovens almoçam no Restaurante Popular, outro 
projeto da Gerdau na região destinado a famílias carentes 
cadastradas, e depois seguem para as aulas de luteraria e viola 
caipira, das 13h às 17h. 

Na fazenda Soledad, alunos do projeto Luthier aprendem  
a confeccionar instrumentos em madeira de reflorestamento

Além de adquirir conhecimentos em Física Acústica e marcenaria e desenvolver   
habilidades manuais e artísticas, os jovens luthiers exercitam a disciplina e a concentração



34

ORGANIZAÇÃO E AÇÃO

Transformação social 

Pedro Alexandrino trouxe elementos 
inovadores para o projeto. Além de 
deixar os alunos à vontade para adaptar 
as técnicas da luteraria, muitas vezes 
criando métodos próprios, descobriu uma 
nova matéria-prima para a fabricação das 
violas: em vez das madeiras de florestas 
naturais, comumente usadas, optou 
pelas de reflorestamento, como pinus 
e eucalipto. Segundo ele, o resultado 
do som obtido tem sido surpreendente, 
assim como o desenvolvimento dos 
jovens. Hoje, o projeto trabalha com a 
madeira gratuitamente fornecida pela 
Plantar Reflorestamento, outra apoiadora 
da iniciativa.

A luteraria envolve conhecimentos de 
marcenaria, marchetaria, física acústica, 
acabamento em madeira e elementos 
artísticos como gravação e escultura. E a 
habilidade desenvolvida pelos meninos 
tem gerado novos empreendimentos. “Um 
dos alunos, por exemplo, já construiu 
uma oficina em casa para produzir 
instrumentos”, conta Pedro. E eles não 
param por aí. Porta-CDs, pentes e outros 
objetos também são obra dos aprendizes. 
Letícia Fernandes, de 13 anos, conta, 
orgulhosa: “Estou fazendo agora uma 
caixinha para guardar pregador de cabelo 
e um chaveiro”. 

Segundo Pedro, o projeto também 
tem auxiliado os alunos a desenvolver 
o raciocínio e a socialização e a aguçar 
os sentidos. O segredo? Disciplina 
e participação. “A concentração é 
indispensável para se fabricar um 
instrumento, e esses meninos estão numa 
fase dispersiva. Então, precisamos fazer 
exercícios específicos e respeitar o tempo 
de cada um”, ensina o mestre.

O professor destaca que o contato 
com as famílias também é fundamental. 
Freqüentemente, ele visita os jovens 
e acompanha de perto o seu dia-a-dia, 
tanto em casa quanto na escola. “Antes 
de ingressar no projeto, muitos estavam 
envolvidos com drogas e apresentavam 
problemas de aprendizagem. Hoje, há um 
aumento significativo de aproveitamento 
na escola e uma melhora considerável na 
relação com os pais e os colegas”, conta 
Pedro Alexandrino. 

Uma orquestra bem brasileira

Ser luthier é um caminho que leva à 
musicalidade, e, segundo o idealizador 
do projeto, os jovens têm descoberto cada 
vez mais esse potencial.“Eles querem 
explorar todas as possibilidades daquele 
instrumento”, afirma. 

Para desenvolver essa habilidade, entra 
em cena Ana Patrícia Rocha, de 28 anos, 
especialista em educação musical pela 
Universidade Federal de Minas Gerais 
(UFMG). Desde o ano passado, quando 
chegou à fazenda, Ana orienta a percepção 
musical dos jovens e, claro, ensina a tocar 
as violas caipiras produzidas por eles, mas 
admite que “o início foi um grande desafio, 
porque a maioria deles não tinha nenhuma 
noção de música e não acreditava que 
poderia tocar”.

Para Breno Nunes da Cruz, de 16 anos, 
o início não foi tão difícil. “Quando fiz a 
minha viola, percebi que era fácil. Ela ficou 
pronta em um ano e três meses, e já estava 
ansioso para vê-la pronta. E tocar também 
foi assim. Aprendi rápido. Hoje, em todos 
os lugares onde vou, levo a minha viola. A 
música de que mais gosto é Asa branca. No 
futuro, pretendo seguir a carreira de luthier 
e fazer outros instrumentos para vender. 
Pretendo, ainda, montar um projeto igual a 
esse”, revela Breno. 
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O aprendizado começou pela importância 
da tradição da viola caipira e pela leitura de 
partituras. Ana também procurou driblar 
a timidez da turma com exercícios de 
socialização e expressão corporal. E, segundo 
ela, os resultados não demoraram a aparecer: 

“Eles responderam de forma muito positiva e 
rápida. Por terem construído o instrumento, 
ficaram mais curiosos para aprender a tocar, e 
isso facilita o trabalho”. 

A intimidade com as violas veio em pouco 
tempo, e tocar apenas na sala de aula já não 
era suficiente. Assim se formou a primeira 
orquestra do mundo de jovens luthiers 
de viola caipira, que já se apresentou em 
algumas cidades da região com músicas 
como Vida marvada, de Rolando Boldrin, 
Tristeza do Jeca, de Angelino de Oliveira, e 
Asa branca, de Luiz Gonzaga.“Costumo dizer 
que nossa orquestra é bem brasileira, pois 
todas as características são nacionais, desde 
os instrumentos até o repertório escolhido”, 
orgulha-se Ana. 

Com o objetivo de resgatar a música 
brasileira de raiz, a professora preparou um 
repertório baseado em canções tradicionais 
compostas para viola caipira e gêneros 
musicais, como o cateretê, o xamané e as 
toadas. “São ritmos que misturam nossas 
raízes africanas, portuguesas e indígenas 

Acima, a maestrina Ana Patrícia Rocha à 
frente da orquestra de viola caipira

Abaixo, os jovens luthiers e instrumentistas
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e, por isso, são elementos importantes para o fortalecimento da 
identidade cultural, tanto dos alunos quanto de quem escuta. 
Meu trabalho se baseia no reconhecimento da nossa cultura e da 
expressão através dela”, esclarece.

As tradições de Barão de Cocais, também fundadas nessa 
mistura brasileira, são outro foco da educadora, que tem 
resgatado com os jovens manifestações folclóricas da cidade, 
como as cantigas de roda, a folia-de-reis e o congado. “Devido a 
essa vivência, eles associam mais facilmente os ritmos e tocam 
com mais vida”, diz Ana, ressaltando que a auto-estima dos jovens 
aumentou consideravelmente com o conhecimento musical: “É 
notável como esses meninos se reconhecem com mais valor, como 
seres importantes. Isso sem contar a valorização da família, que 
passou a incentivá-los e a elogiar as habilidades artísticas dos 
filhos. A vida deles se modificou tanto aqui quanto lá fora”. 

Um exemplo dessa mudança é Aline Ramos da Silva, de 15 
anos. “Fico muito feliz de ter fabricado essa viola e de conseguir 
tocá-la. Meu pai e meus dois irmãos que moram comigo sempre 
pedem para eu tocar, e minha mãe fala para eu não desistir, pois 
esse projeto vai dar um futuro para a nossa família”, conta a garota. 

Próximos passos

Com 23 mil habitantes, Barão de Cocais 
surgiu da atividade mineradora. Hoje, esse 
ainda é o ramo que rege a cidade, com 
a presença de grandes empresas, entre 
elas a Gerdau, que desenvolve cerca de 
40 projetos sociais no local, beneficiando 
aproximadamente 15 mil habitantes. 
O Luthier – Arte Ofício Cidadania é 
acompanhado de perto pelo gerente 
administrativo da empresa, Jandir de 
Faria, que ajudou na seleção dos jovens e 
sempre que pode está presente às aulas. 
Segundo ele, a identificação da cidade 
com as iniciativas sociais é um fator 
importante para o sucesso: “Não queremos 
assistencialismo, mas que a comunidade se 
desenvolva e cresça. As oportunidades que 
criamos são nesse sentido, e hoje a cidade 
se orgulha muito do projeto Luthier”.

Em 2008, Ana pretende preparar melhor 
a orquestra e incluir no repertório canções 
de grandes compositores brasileiros, como 
Villa-Lobos, adaptadas para viola caipira, 
e criações dos alunos, que já começam 
a compor. “Ao conhecer as canções de 
raiz, os jovens questionam os modelos 
impostos pelos meios de comunicação de 
massa, percebem as diferenças e o valor 
das culturas locais”, aponta a professora, 
que já encomendou sua viola caipira a 
Pedro Alexandrino. “O instrumento de 
um luthier tem um som incomparável e 
é mais adaptável aos dedos, aos braços, 
facilitando os acordes”, revela  
a especialista.

Um dos próximos objetivos de Pedro é 
gerar renda para o projeto com a venda de 
violas produzidas pelos jovens aprendizes. 
Por enquanto, há encomenda de oito 
violas caipiras. Os jovens também estão 
a mil com a produção de um CD que 
será encartado no segundo livro sobre 
o projeto, cujo lançamento está previsto 
para meados deste ano. 

Aline Ramos: novos planos para o futuro
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O projeto Um Piano pela Estrada foi o 
meio encontrado por Arthur Moreira Lima, 
um dos maiores pianistas brasileiros, para 
superar as distâncias e levar concertos 
de música clássica universal e de música 
brasileira às cidades interioranas e 
populações do meio rural. A bordo de  
um caminhão-teatro, cuja carroceria de 
45 m² se transforma em palco, Arthur 
viaja milhares de quilômetros imbuído de 
um desejo: apresentar uma manifestação 
cultural a pessoas que dificilmente teriam 
acesso a ela. Em suas andanças pelo 
interior do Brasil, já visitou mais de 200 
municípios e, este ano, pretende percorrer 
muitos outros. 

Nessa empreitada, ele não está sozinho. 
Acompanhado por, no mínimo, 17 pessoas, 
ele frisa que a beleza faz parte de todos os 
concertos. “O povo quer ver coisa bonita e, 
por isso, me preocupo com a iluminação, o 
cenário, o telão”, conta. 

Além do cuidado com todos os detalhes 
do espetáculo, Arthur faz questão de 
abrir os concertos com artistas locais.“Já 
tivemos sanfoneiros, apresentação de gaita, 
corais, enfim, manifestações artísticas de 
cada região. É preciso valorizar a questão 
local, porque o perigo da globalização é 
justamente acabar com a cultura desses 
‘micromundos’, que não pode ser perdida”, 
avalia o concertista.

Um pianista pela estrada
Andrea Guedes Costa

Resgatar a música brasileira e, de quebra, levar 
às populações interioranas os clássicos universais 
também é o objetivo do pianista Arthur Moreira Lima
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O público, por sua vez, retribui com 
presença maciça. Idosos, crianças e jovens 
comparecem em peso. Em Bragança (PA), 
por exemplo, estiveram presentes cerca de 
sete mil pessoas. 

Segundo Arthur, os concertos são 
sempre um grande acontecimento nas 
pequenas cidades e contam com o apoio 
das prefeituras locais, que algumas 
vezes disponibilizam ônibus para buscar 
os moradores das zonas rurais. “Essa 
iniciativa é uma forma de preservação da 
música brasileira e de inclusão social. As 
pessoas ficam agradecidas por ver que as 
autoridades olharam para elas. Temos que 
tomar a parte desses milhões que estão à 
margem da vida social e incluí-los na vida 
cultural do Brasil. É pela educação e pela 
cultura que tudo começa”, acredita. 

Na contramão de quem considera a música clássica elitista, 
Arthur Moreira Lima asegura que não é preciso conhecer os 
grandes compositores para entender e apreciar os concertos: 

“Não é um espetáculo populista nem elitista. Temos que fugir 
do elitismo. Com o coração, o povo entende a arte. Já toquei em 
várias favelas e comunidades com baixo poder aquisitivo, com 
uma receptividade maravilhosa, com grande interesse”.

Entre os interiores do Brasil e as grandes capitais estrangeiras, 
Moreira Lima é considerado um dos maiores pianistas da 
atualidade, apresentando-se com grandes orquestras e regentes 
do mundo. Nascido no Rio de Janeiro, o “Pelé do piano”, como a 
revista La Suisse o designou, começou a estudar o instrumento 
aos seis anos e, já aos nove, interpertava um concerto de Mozart 
com a Orquestra Sinfônica Brasileira. 

Em seu trabalho de resgate e difusão das raízes culturais 
brasileiras, Arthur Moreira Lima foi o solista da primeira audição 
do Concerto nº 1 de Villa-Lobos no Japão, na Rússia, na Áustria 
e na Alemanha e, também, o pianista que fez reviver a obra 
de Ernesto Nazareth. “O Brasil continua no rumo de buscar 
sua afirmação, e, nesse sentido, nossa contribuição é na parte 
humana, que é a maior riqueza que um povo pode ter”, afirma 
Moreira Lima.

Acima, o caminhão-teatro do 
projeto chega a Ouro Preto 

Ao lado, concerto de Moreira Lima 
atrai a população de Paracambi (RJ)
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Regional ou brasileira?

Rural, caipira, sertaneja? Nada disso. Para 
Rolando Boldrin, o que está acima de todos esses 
rótulos que comumente designam a música feita 
longe dos centros urbanos é a expressão brasileira. 

“As formas de expressão cultural passam também 
pela área rural, onde existe ainda quem pode gostar 
de uma boa moda caipira ou de uma toada de 
verdade”, ele acredita.

Cantor e apresentador, à frente do programa 
“Som Brasil”, exibido pela Rede Globo de 1981 a 
1984, Boldrin abriu espaço para que o cancioneiro 
popular se movesse em todas as direções, de norte 
a sul do Brasil. O caminho até a maior emissora 
do país foi longo, mas prazeroso. Como “cantadô 
e contadô de causos”, como ele mesmo se define, 
idealizou o programa com a intenção de divulgar  
a “autêntica música brasileira, no geral, e não  
a rural”. A Globo topou a investida, e o público  
pôde conhecer mais do que é produzido em 
diferentes regiões e os artistas distantes do 
mercado de consumo.

A discussão não é nova nem se restringe à 
música. Ainda no século XIX, o próprio Machado 
de Assis tratou do tema, com sua habitual lucidez, 
num estudo sobre as criações dos, então, jovens 
autores românticos, intitulado “Instinto de 
nacionalidade”. O tema, no entanto, continua a 
voltar à baila toda vez que se tenta introduzir um 
critério geográfico no universo cultural. O fato é 
que toda arte sonha ser universal, e a designação 

“regional” parece levantar a suspeita de que se 
queira restringir e confinar uma manifestação 
aos limites do folclore, tolhendo o movimento de 
construção permanente que caracteriza a arte viva.

“Foi um sucesso imediato naquele ano de 1981. 
Até hoje sentimos seu reflexo”, afirma Boldrin ao 
relembrar o impacto do primeiro de seus programas 
na televisão. O resultado foi tão bom que Rolando 
veio a conduzir atrações similares em outras 
emissoras, como o “Empório Brasil”, no SBT, e o 

“Estação Brasil”, na TV Gazeta. Hoje, ele apresenta  
o “Sr. Brasil”, na TV Cultura.

Seguindo essa linha, a proposta de Boldrin 
nunca se ateve a critérios regionais. O mapa com 
que trabalha não é o da geografia, mas o da cultura, 
segundo critérios de qualidade artística e com 
independência em relação ao mercado: “A cultura 
rural está inserida no pacote de expressões culturais 
do Brasil que divulgo e canto. O meu programa 
leva o nome de ‘Sr. Brasil’ porque a idéia é mapear 
culturalmente o nosso país. Trabalho na contramão 
da música de alto consumo, na qual está inserida a 
famosa música sertaneja. Sou radicalmente contra 
essa música de grande sucesso de hoje”. Por isso, o 

“Som Brasil”, assim como seus demais programas, 
também não deixava de prestigiar artistas de 
renome nacional.

O cantor garante que, nos mais de 20 anos que 
separam o “Som Brasil” do “Sr. Brasil”, o resgate 
da cultura popular brasileira continua agradando 
todas as faixas etárias. “Sem nenhum sentimento de 
pretensão absurda, digo que nosso público vai dos 
sete anos aos cem, pois a manifestação de agrado 
nos mostra isso. Basta olhar a nossa platéia nas 
gravações e as cartas e e-mails que recebemos”, diz.

As incursões de Rolando pela música regional 
têm história e, na verdade, confundem-se com sua 
própria biografia. Sétimo dos doze filhos de uma 
família simples de São Joaquim da Barra, no interior 
de São Paulo, Boldrin, aos dois anos, já cantava com 
seu irmão modas de viola, toadas e canções. “Eu 
ouvia de tudo. Não tive uma influência específica. 
O gosto pela música e pela literatura brasileira veio 
de forma natural”, conta. Aos 16 anos, mudou-se 
para a capital, São Paulo, e pouco depois se alistou 
no Exército. Saiu, um ano mais tarde, para retomar 
o que lhe dava mais prazer: cantar.

“Se a gente entender ‘campo’ como parte da 
natureza saudável e valorosa, onde habita a  
nossa gente mais simples, acho que todo muito 
gostaria de cantar como a saudosa Elis Regina: 
‘Eu quero uma casa no campo’”, diz Boldrin 
lembrando a letra do chamado rock rural, de Zé 
Rodrix e Tavito. (AGC)
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Canal de televisão inteiramente focado nas questões do campo,  
o Rural busca sua identidade e seu público concentrando-se cada 
vez mais no agronegócio

A TV que  
 vê o campo

Alba Valéria Mendonça Ainda nem se falava em TV a cabo no Brasil, quando o Grupo RBS, do Rio Grande 
do Sul, começou a fazer uma programação segmentada dedicada ao público do campo. 
Fundada em 1957 e pioneira no modelo regional, a RBS, mais antiga afiliada da Rede 
Globo, começou a conquistar a audiência dos moradores do interior gaúcho e catarinense 
com programas voltados para o meio rural, em 1975. Assim surgiu, naquela década, o 
programa “Campo & Lavoura” com notícias sobre agricultura e pecuária, novidades 
tecnológicas para o campo, feira, eventos, dicas e até culinária, que, segundo a RBS deu 
origem, em 1980, ao hoje famoso “Globo Rural”.

Equipe de reportagem do Canal Rural em campo: a repórter Renata Moreira Ryff corre o país entrevistando produtores rurais para o programa “Criadores”
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Com essa longa experiência e o início 
das operações de TV a cabo no Brasil, em 
1996 a RBS decidiu investir pesado no 
público do campo lançando o Canal Rural. 
Hoje, em operação nos canais 35 da NET 
Sul e 26 da Sky e na freqüência 4171 MHz 
LO980 MHz do satélite Brasilsat B4, ele 
pode ser sintonizado em todo o território 
nacional por assinantes ou proprietários 
de antenas parabólicas, mas seu perfil  
está mudando. 

No início de fevereiro de 2008, 
Cezar Freitas, diretor de produto 
do canal, assumiu com a missão de 
dar continuidade ao processo de 
reestruturação da emissora e de expandir 
sua programação. “O Canal Rural não é 
apenas a TV que mostra o campo, nem 
cuida exclusivamente da vida rural. Está 
passando por uma reformulação este 
ano e é, na verdade, um canal sobre 
economia. Nas reportagens e na grade de 
programação, a ênfase é a economia. E o 
agronegócio com seus aspectos sociais, 
econômicos e culturais diversos está 
dentro desse contexto”, explica o diretor.

Abordagem econômica 

O Canal Rural vê o campo como uma 
área com grandes possibilidades de 
negócios. Seu objetivo é acompanhar e 
discutir os assuntos diretamente ligados 
ao agronegócio. Freitas esclarece o que 
isso representa para a programação: 

“Não fazemos reportagens do tipo que 
ensina a cuidar de uma plantação de café. 
Trabalhamos para o público especializado, 
que domina o assunto e que, por isso, 
precisa de informação específica, de 
qualidade e que ajude a tocar seu negócio. 
Ou seja, passamos informações sobre as 
cotações dos produtos, mostramos que  
leis e projetos o governo está apresentando 
para a área rural e de que forma isso vai 
influenciar o mercado. A gente assumiu  
o compromisso de levar orientações  
para um segmento importante da 
economia brasileira”.

Cezar Freitas, no entanto, apressa-se em dizer que os 
demais segmentos da sociedade não são desprezados, embora 
não esconda que o foco da programação é o empreendedor 
rural: “Queremos e trabalhamos muito para sermos uma 
referência para investidores e para o público em geral no que 
diz respeito ao agronegócio. Queremos ajudar nas decisões 
dos negócios com as informações que transmitimos”.

Algumas vezes, a programação tem sido acusada de 
monótona, mas o diretor acredita que essa é a opinião de 
quem não a conhece realmente. A grade inclui entrevistas, 
leilões de gado, noticiário econômico, previsão do tempo, 
debates sobre assuntos polêmicos de interesse do produtor 
rural, entretenimento, documentários, gastronomia e, entre 
outras atrações, show de música regional. Há, também, 
programas didáticos e técnicos que apresentam as novidades 
tecnológicas e ensinam a utilizá-las no campo, além de 
coberturas de feiras, viagens e eventos.

Sem revelar números, Freitas diz que, contudo, o 
aumento da audiência vem determinando a necessidade 
de reestruturar e expandir a grade. Em março, estréia o 
programa “Campos Opostos”, que vai promover uma série de 
debates sobre temas rurais, levantando questões relativas ao 
desenvolvimento do agronegócio e às grandes oportunidades 
de negócios. Os assuntos vão variar da produção de 
alimentos à utilização de energia renovável. A intenção é 
fazer com que o programa preste um serviço ao investidor 
rural. “Quem fala para o meio rural também tem de abordar 
temas como marketing, gestão e mercado, como se estivesse 
se reportando a qualquer outro setor de excelência da 
economia brasileira”, diz o diretor.

Com a missão de mostrar que o meio rural é muito mais 
que fazendas, gado e plantação, os produtores do canal 
esforçam-se para apresentar todo os aspectos da vida do 
campo, o que inclui as diversas manifestações culturais que 
ocorrem no interior. “O meio rural brasileiro é vasto e há 
muitíssimo o que explorar ainda. Na medida do possível, 
procuramos mostrar toda a diversidade do nosso país. Temos 
uma cultura regional imensa, e essa diferença fica muito 
clara nas festas, como o cavalo crioulo, a vaquejada e o 
rodeio. Embora muito parecidas, cada uma tem a sua própria 
característica”, avalia Freitas. No primeiro trimestre de 2008, 
o canal produziu um programa que apresentará grandes 
fazendas do interior do país, revelando o perfil cultural, a 
riqueza arquitetônica e a história de cada local.
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 O rural na tela da Globo

Em 1980, um momento em que a agricultura 
nacional estava em alta, o “Globo Rural” surgiu 
como demanda da área comercial da Rede Globo, 
que via um grande potencial para produtos 
focados no campo, mas não contava com um 
espaço adequado a essa publicidade. Diante dessa 
solicitação, a direção da emissora optou pelo 
formato jornalístico. Seis meses depois, o êxito 
de audiência e a grande demanda por espaços 
comerciais fizeram o programa exibido nas manhãs 
de domingo dobrar de tamanho, passando de 
meia para uma hora e incorporando notícias e 
reportagens especiais sobre o meio rural.

Vinte e cinco anos depois, em 2005, o programa 
ganhou uma edição informativa diária, com 
duração de 15 minutos, de segunda a sexta-feira, às 
6h15 da manhã, enquanto as grandes reportagens 
continuam a ser apresentadas aos domingos, às 8h, 
com direito a reapresentações na Globo News e no 
Canal Futura. 

 Ainda em 1985, o sucesso do programa fez 
surgir um novo veículo, dessa vez em mídia 
impressa. Inicialmente dirigida pela equipe 
televisiva, a revista “Globo Rural” foi lançada 
pela Rio Gráfica Editora, atual Editora Globo, com 
participação da equipe de televisão até 1990.

Especialização no campo
De 1980 para cá, quase 20 apresentadores 

passaram pelo programa, mas sua redação conta 
com uma das equipes mais antigas da TV brasileira. 
São mais de 30 profissionais, a maioria com pelo 
menos 15 anos de convivência. Humberto Pereira 
é editor-chefe do programa há 26 anos, e o chefe 
de redação Gabriel Romeiro já completou 25 anos 
de “Globo Rural”. Na bagagem da equipe, estão 
numerosas viagens que somam de 80 a 100 dias 
de estrada por ano, rodando o país, para manter 
contato direto com seus entrevistados e conhecer 
os lugares onde vivem e trabalham.

Os próprios repórteres editam suas matérias. 
Na redação, em São Paulo, eles assistem a tudo 
o que foi filmado e organizam a montagem das 
matérias ao lado dos editores de imagem. Cada 
minuto de matéria editada corresponde, em média, 
a 30 minutos de material bruto, e, por trás de 
cada minuto de reportagem a que o telespectador 
assiste, há entre cinco e seis horas de trabalho 
de edição. Depois de tudo pronto, antes de o 
programa ir ao ar, a qualidade e o conteúdo do 
material são discutidos em reuniões semanais, com 
a participação de dois especialistas em agricultura 
e pecuária responsáveis pela avaliação técnica dos 
programas e das perguntas e sugestões de pauta 
que chegam à redação via e-mail. São centenas de 
correspondências por semana. Segundo material 
institucional da emissora, o banco de pautas do 

“Globo Rural” já conta com mais de mil roteiros de 
possíveis reportagens especiais dentro e fora do 
Brasil; sinal de que, também aqui, a interação com 
os espectadores é chave para atingir a diversidade 
de um público que vive realidades bastante 
diferentes em regiões igualmente diversas.

Ao longo dessas quase três décadas, as 
reportagens que marcaram o programa refletem 
a evolução da sociedade e sua percepção da vida 
em diferentes territórios do interior do país. No 
ano de sua estréia, uma reportagem exibida pelo 

“Globo Rural” desencadeou um abaixo-assinado, 
com milhares de assinaturas recebidas de todas as 
regiões do Brasil, contra a construção de uma usina 
de álcool no Pantanal, e as questões ambientais 
relacionadas às atividades agrícolas entraram 
definitivamente na pauta do programa.

Em 1983, ano em que a seca grassava no 
Nordeste, uma reportagem especial sobre a região 
recebeu o Prêmio Vladimir Herzog de Anistia e 
Direitos Humanos. Em 1986, o mesmo prêmio foi 
conferido a outras duas reportagens do programa; 
uma, sobre a miséria no Vale do Jequitinhonha, e 
outra, sobre a Escola de Peões, em Minas Gerais. 
Em 1986, numa de suas matérias internacionais, o 
programa mostrou o início do processo de abertura 
na China, acompanhando a dupla sertaneja Zé 
Rico e Milionário, numa excursão ao país.

Márcio Vassallo

Maria Isabel Borja
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Em todo o Brasil

Em 15 de março deste ano, 61,54% dos 
participantes respondiam “não”, enquanto 
38,46% respondiam “sim” à pergunta “O 
crescimento do PIB agropecuário reflete 
a realidade do campo?”, lançada pela 
enquete promovida no site do Canal Rural. 
No “Mural”, uma espécie de fórum onde 
os internautas são convidados a opinar 
sobre temas específicos, e-mails digitados 
em Morro do Chapéu, na Bahia, e 
Anapurus, no Maranhão, dividem espaço 
com mensagens vindas de Candelária, no 
Rio Grande do Sul, e Marechal Cândido 
Rondon, no Paraná. Todos trazem 
sugestões de pautas para o programa 

“Técnica Rural”.

Único canal de TV no Brasil 
inteiramente dedicado ao setor, o Canal 
Rural tem um público certo e cativo, 
composto por agricultores, pecuaristas, 
empresários e todos os segmentos de 
mercado que vivem do trabalho no 

campo. No entanto, para atingi-lo, tem 
que enfrentar o desafio das diversidades 
regionais. “Olhamos para o Brasil 
inteiro, até porque nosso público vai do 
Oiapoque ao Chuí. Nosso trabalho não tem 
fronteiras”, garante Cezar Freitas.

Por isso, a emissora conta com bases 
em São Paulo (SP), onde são produzidas 
as reportagens mais ligadas a economia, 
em Brasília, onde são apurados os temas 
políticos e as decisões governamentais e, 
em Porto Alegre (RS), onde são feitas as 
matérias sobre as técnicas desenvolvidas 
no campo. Há ainda sucursais em Campo 
Grande (MS), Londrina (PR), Goiânia 
(GO) e Uberaba (MG). Além disso, o canal 
veicula programas regionais realizados por 
produtoras independentes de todo o país, 
dando preferência a documentários sobre 
empreendedores pioneiros, documentários 
e docudramas que revelem o imaginário 
popular e as culturas regionais.

A interatividade também aparece como 
um instrumento importante para vencer 
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distâncias. Por telefone, o espectador do Canal Rural pode enviar 
fotos e esclarecer dúvidas, ao vivo, nos programas “Pergunta 
Brasil” e “Superclima”. Na internet, é possível acompanhar a 
programação da TV em tempo real através do site canalrural.com.
br, onde uma série de recursos interativos, como chats e enquetes 
ajudam o canal a sintonizar-se com o seu público.

Embora não mencione índices de audiência e minimize a 
relevância desses números para um canal sem concorrentes 
como o Rural, Freitas afirma que o número de interessados vem 
aumentando gradativamente, impulsionado pelos espectadores 
com especial interesse pelo agronegócio. O canal, porém, não 
despreza os telespectadores desvinculados do setor: “Procuramos 

fazer programas com uma linguagem 
acessível aos dois públicos: o investidor, 
que lida com agropecuária, e o leigo, o 
curioso, que não lida no ramo, mas que 
gosta e quer entender um pouco mais 
do assunto. Ou seja, a gente tenta ser 
universal na abordagem dos assuntos, 
mas sem ser superficial. Até mesmo em 
temas comuns aos centros urbanos, como 
a violência no trânsito, a gente procura dar 
uma abordagem jornalística diferente”. 

Na bancada, Irineu Guarnier Filho, 
âncora do principal telejornal  
do Canal Rural 

A repórter Priscila Ferreira, do  
programa “Técnica Rural”, que se  

propõe a informar sobre as novidades em 
técnicas, manejo e sistemas de produção

Fo
to

s:
 D

iv
ul

ga
çã

o 
RB

S



454545

ORGANIZAÇÃO E AÇÃO

O campo além do sotaque
continua 

A competência da teledramaturgia 
brasileira não é novidade para ninguém, mas, 
em março de 1990, algo inusitado ocorria 
nesse universo. Pela primeira vez desde a 
década de 1970, uma novela exibida por 
um concorrente batia 40 pontos no Ibope 
e ameaçava o horário nobre da maior rede 
de televisão do país. A história também não 
se parecia com nada que o Brasil já tivesse 
visto passar na TV. E não era só o cenário 
espetacular do Pantanal Mato-grossense. Era 
o folclore local que se enraizava na trama, a 
linguagem pantaneira que saía da boca de 
galãs, e, aliás, eram galãs com caras mais 
brasileiras do que de hábito, e detalhes 
da vida, costumes e lendas do caboclo do 

Benedito Ruy Barbosa: para ele, conhecer a realidade 
é condição para a qualidade da teledramaturgia 
ambientada no campo

Centro-oeste. O responsável pela revolução 
era o dramaturgo Benedito Ruy Barbosa, 
autor da novela Pantanal exibida pela 
extinta Rede Manchete.

Nascido e criado em Gália, no interior 
de São Paulo, Benedito, de 76 anos, foi 
pioneiro ao retratar em suas obras a cultura 
do campo e é uma referência no assunto. 
Sua verve rural vem praticamente do berço, 
e muitos de seus personagens são tirados 
de sua experiência de vida. E é à fidelidade 
à realidade que as inspira que o autor 
credita o sucesso de suas novelas. Das 35 
que escreveu, a maioria tem como enredo a 
vida no campo ou dos imigrantes.

“Quando eu falo do campo, falo de uma 
verdade absoluta, como foi em O Rei do 
Gado. No início da novela, a luta pelo  
café, a briga pela terra, tudo aquilo 
foi verdade, não foge à realidade. Não 
costumo fazer distinção quando retrato 
o campo, relato aquilo que realmente 
acontece. Moldar as características de 
uma personagem pelo jeito de falar é uma 
bobagem, pois temos uma língua só com 
várias melodias: no Sul, no Nordeste, em 
São Paulo capital e no interior. Enfatizar só 
o modo de falar é cair no ridículo. A vida 
no campo é mais que um sotaque diferente”, 
afirma o autor, insistindo que o campo é 
muito rico em histórias e personagens e 
não precisa ser reinventado.

Ele lamenta que o meio rural ainda 
seja apresentado na ficção televisiva 
como um lugar atrasado ou de uma forma 
romantizada e com personagens caricatos. 
Para ele, falta aos autores um pouco 
mais de aprofundamento no tema, de 
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conhecimento do cenário. Principalmente, 
porque, ressalta, o campo ainda é o futuro 
do país e, por isso mesmo, um ambiente 
muito rico e praticamente inexplorado 
pela ficção. “A maioria das histórias que 
se vê por aí na ficção tem muita bobagem. 
Temos de levar em conta que é o campo 
que ainda garante o equilíbrio da economia 
do Brasil. Ou seja, é uma área importante 
e que merece ser tratada com seriedade e 
respeito”, alerta o autor.

Benedito, que hoje vive entre a capital 
paulista e um sítio no interior do estado, 
recomenda a quem queira escrever sobre 
a vida rural que se aventure pelo campo, 
conheça as pessoas e veja suas vidas 
de perto, para não cair na armadilha 
do estereótipo. “Tenho facilidade para 
escrever sobre a vida rural porque vivi 
e vivo no campo. Já plantei café e feijão, 
colhi arroz, já fiz muita coisa na terra. E 
não foi por necessidade, mas sim porque 
eu gosto disso. O mesmo acontece quando 
faço novela sobre imigrantes. Quando falo 
deles, é porque convivi com aquela gente, 
sei como cantam, como dançam. Aprendi 
muita coisa com eles, até japonês. Parto do 
princípio de que, para escrever sobre algo, 
é preciso conhecer a realidade daquele 
povo, daquele lugar”. 

Além de Pantanal, Benedito também 
colocou a vida do campo em cena em 
folhetins como Renascer (1993) e Cabocla 
(1979 e 2004, em remake com argumento 
e texto do autor em 2004), entre outras 
tantas novelas. Isso, sem falar de alguns 
capítulos do Sítio do Picapau Amarelo 
(1977). Em Renascer, o autor abriu espaço 
para, em meio à trama, mostrar a cultura 
do cacau no Sul da Bahia. Na novela 
de época Cabocla, aproveitou para falar 
sobre o coronelismo, o poder político dos 
grandes plantadores de café do Sudeste no 
início do século passado.  

No alto, Antônio Fagundes e Marcos Palmeira,  
em Renascer e, logo abaixo, Carlos Vereza, em O Rei do Gado 

Na página da direita, do alto para baixo, Patrícia Pillar interpreta 
sem-terra, em O Rei do Gado, Raul Cortez vive imigrante italiano 
na mesma trama, e Antônio Fagundes, Leonardo Brício e Vera 
Fischer atuam em O Rei do Gado

Abaixo, Benedito Ruy Barbosa
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Já em O Rei do Gado, abordou temas bastante 
atuais, como as invasões promovidas pelo 
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-
Terra (MST) e o cotidiano dos bóias-frias 
nos canaviais e discutiu o agronegócio e a 
atuação dos grandes criadores de gado do 
interior do Brasil.

“Meus heróis e mocinhos são personagens 
reais, que fazem parte da economia e 
trabalham a riqueza deste país, que investem 
em estudos para melhorar a qualidade 
das sementes e do gado e nem sempre são 
reconhecidos. Na ficção televisiva, há muito 
espaço para o agronegócio, mas é preciso 
que os heróis do agronegócio sejam tratados, 
na ficção, como o herói que toma seu chope 
num bar em Ipanema, na Zona Sul do Rio”, 
advoga Barbosa.

Para o autor, o fascínio que o meio rural 
exerce nas telas deve-se basicamente às 
diferenças de ambientes e comportamento. 
Experiente, ele diz que o espectador espera 
ver na TV uma história que lhe abra os 
horizontes, que lhe mostre uma realidade 
diferente do seu dia-a-dia, que lhe permita 
conhecer novos mundos. “A pessoa que 
está em casa vendo a novela está no 
seu momento de lazer. Ela quer apreciar 
boa história, com músicas boas e bons 
personagens. Quando vê uma novela que 
informa sobre os problemas da lavoura do 
cacau, por exemplo, entra em contato com a 
realidade do outro, do campo, e esquece um 
pouco seus próprios problemas. Isso atrai o 
público”, explica o novelista. 

Diplomático, Barbosa prefere não opinar 
sobre produções televisivas recentes que 
retratam a vida no campo, mas garante que 
o Brasil tem grandes autores de obras que 
retratam bem o meio rural e que podem 
resultar em belíssimas produções, com um 
caráter universal. (AVM) 
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Trilha sonora para a  
    educação
As ondas do rádio ainda são as mais eficientes ferramentas para 
levar informação aos grotões de um país continental

Lara Muniz Oficialmente, a primeira emissora 
de rádio instalada no Brasil foi a Rádio 
Sociedade do Rio de Janeiro, fundada 
por Roquette Pinto e Henry Morize 
em 1923. Antes disso, no entanto, a 
população já havia experimentado ouvir 
as vozes que eram transportadas pelo 
ar, em 1922, durante as comemorações 
do Centenário da Independência. O 
deslumbre coletivo diante da novidade 
aumentaria exponencialmente nos anos 
seguintes, quando o raio de alcance das 
emissoras se multiplicava, conquistando 
novos ouvintes. “Nós, latinos, somos um 
povo que tem a tradição da oralidade 
muito forte. Falamos muito, falamos alto 
e narramos os acontecimentos como se 
fossem histórias. Essa tradição é muito 
próxima da linguagem radiofônica”, 
conta a pesquisadora Patrícia Horta, do 
Núcleo de Comunicação e Educação da 
Universidade de São Paulo (NCE/USP).

Algumas correntes de pesquisa 
chegaram a dar por certo o fim do rádio 
em meados da década de 1950, quando 
a TV chegava ao país. Ledo engano. 
Passados mais de 50 anos da profecia, o 
rádio e sua linguagem nunca estiveram tão 
presentes no cotidiano do brasileiro. “O 
rádio ganhou novos suportes com o passar 
do tempo. No radinho de pilha, no celular, 

no aparelho do carro ou até na internet 
– ouvimos rádio em mais lugares e em 
formatos mais abrangentes, hoje em dia”, 
complementa Patrícia. Diante do alcance 
do veículo e da sua popularidade, nada 
mais adequado que usá-lo também para 
auxiliar a árdua tarefa de educar. 

São muitas as razões que fazem do rádio 
um veículo de comunicação sob medida 
para ajudar o trabalho de educadores do 
Brasil. Para começar, basta ver o tamanho 
do território nacional. Ainda são muitos 
os lugares de difícil acesso, o que dificulta 
a transmissão de informações por meios 
impressos, como jornais ou revistas. 
Além disso, as taxas de analfabetismo 
no país são altas, especialmente no meio 
rural, impedindo a disseminação de 
conhecimento pela leitura. Mesmo entre 
os leitores, grande parte da população 
não dispõe de recursos para comprar 
impressos ou aparelhos de televisão. 
Por fim, uma das principais vantagens 
do rádio: ele dispensa tomadas e fios. 
Podemos ouvi-lo em qualquer lugar, sem 
que seja necessário interromper o trabalho 
ou ficar atento a imagens. Os custos para 
a montagem e a manutenção de uma 
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emissora de rádio também são baixos. 
O que falta? Treinar apresentadores, 
produtores e operadores, para que sejam 
instrumentos capazes de levar a mensagem 
certa para o público ouvinte.

Aprendendo a ouvir

“O jornalista que trabalha com rádio, de 
certa forma aprende a escrever com os 
ouvidos”, brinca Sérgio Gomes, diretor da 
Oboré Projetos Especiais em Comunicações 
e Artes. A Oboré é uma empresa de 
prestação de serviços que trabalha com 
comunicação popular. Prestes a completar 
30 anos em 2008, seu foco é a divulgação 
de políticas públicas e de direitos 
garantidos pela Constituição. “Nosso 
trabalho não é expor nossas idéias. É 
ajudar o povo a expor as suas, encontrando 
meios próprios para isso”, afirma Gomes. 
Por meio de parcerias, a Oboré qualifica 
agentes comunitários para lidar com a 
comunicação de forma ampla. 

Nascida em plena ditadura militar, a 
Oboré foi uma associação de amigos 
reunidos numa época em que qualquer 
associação era proibida. “Costumo dizer 
que a Oboré não foi inventada, mas 
descoberta”, afirma Gomes. Na primeira 
reunião, ainda em 1972, um grupo de 
estudantes da Escola de Comunicações 
e Artes da Universidade de São Paulo 
(ECA/USP) queria discutir uma forma de 
trabalhar com a imprensa sindical. Entre 
os militantes voluntários estavam, além 
do próprio Sérgio Gomes, gente como os 
jornalistas Paulo Markun e Diléa Frate e o 
cartunista Laerte. O trabalho precisou ser 
interrompido menos de um ano depois, 
porque muitos dos envolvidos foram 
presos pelo governo. Quando o grupo se 
reencontrou, já em 1978 e com a situação 
política mais amena, as coisas começaram 
a funcionar. A Oboré assumiu a produção 
e a coordenação de vários jornais sindicais, 
sempre num revezamento de equipe. 

“Éramos um grupo de repórteres e editores 
que serviam uns aos outros. Se numa 
semana precisávamos fechar o jornal dos 

“O jornalista que 
trabalha com rádio, 
de certa forma 
aprende a escrever 
com os ouvidos”

Sérgio Gomes, da Oboré 
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panificadores, um de nós editava e os outros faziam as matérias. 
Na semana seguinte, era a vez do jornal dos farmacêuticos? Outro 
de nós assumia a direção e tinha os repórteres à disposição”, 
recorda Gomes. 

Foi com essa disposição que a Oboré se transformou numa 
imprensa alternativa à imprensa alternativa: “Queríamos ser 
os empregados dos empregados. Ao ensinar os trabalhadores a 
cuidar da sua própria comunicação, o povo ganha informação e 
fica ciente dos seus direitos. Nada mais justo.”

Uma das mais bem-sucedidas experiências de comunicação 
no movimento sindical brasileiro nasceu pelas mãos da Oboré: 

“A Voz da Contag”. Contag é a sigla que identifica a Confederação 
Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, uma entidade sindical 
que existe há 45 anos, nascida para defender os interesses dos 
trabalhadores do campo, sejam eles assalariados, voltados para a 
agricultura familiar, sem-terra, ou terceirizados. Em setembro de 
1992, a Contag contatou a Oboré para criar um programa de rádio 
a ser distribuído para sindicatos e emissoras que já tinham seus 
próprios programas. O objetivo era incentivar a capacidade de 
mobilização nacional em torno de um mesmo propósito, unindo 
diferentes grupos. Dessa forma, a mensagem regional alcançaria 
âmbito nacional e vice-versa. Em 1º de maio de 1993, pela 
primeira vez, foi ao ar o programa “A Voz da Contag”. 

O rádio vai ao campo

“Dar atenção à comunicação para o 
homem rural é uma decisão estratégica. 
O rádio, nesse contexto, é especialmente 
eficiente”, afirma Edson Campos, assessor 
da presidência da Contag. “Mesmo com 
as taxas de analfabetismo em queda, o 
chamado analfabetismo funcional ainda 
é muito grande”, completa. Além de 
discutir assuntos do cotidiano do campo, 

“A Voz da Contag” trata de direitos da 
população, educação e saúde. O programa 
semanal divulga campanhas nacionais 
que tenham a ver com a realidade rural, 
como a que promove a sindicalização 
dos trabalhadores rurais. “Não fique só, 
fique sócio, fique sócia”, é o slogan de 
uma das campanhas mais populares da 
confederação. “É importante ressaltar 
sempre a participação da mulher do 
campo. Fazemos questão de incluir 
o sexo feminino, pois o meio rural é 
extremamente machista”, relata Campos. 

Falar com o homem rural exige uma 
adequação de linguagem, mas nada muito 
complicado. “Abolir o ‘jurisdiquês’ e o 

Na escuta

Boré, em tupi, era o nome da flauta usada para convocar a tribo dispersa a reunir-se para combater 
um inimigo comum. Foi daí que surgiu o nome da Oboré, que em 2008 comemora 30 anos de atuação. 
O objetivo continua o mesmo de antes: encontrar meios de divulgar políticas públicas e de capacitar 
comunicadores. “Pode até ser considerada uma estratégia suicida, mas a Oboré dá certo no dia em que 
não é mais necessária”, afirma o diretor Sérgio Gomes. Com tanto tempo de caminhada, ela adotou 
uma postura reflexiva para avaliar o trabalho que tem sido feito. “A Oboré faz o que pensa e, em 
seguida, pensa sobre o que fez. A avaliação dos trabalhos feitos e de seus resultados é uma das partes 
mais importantes dos projetos. A gente aprende é com os erros, não com os acertos”, avalia Gomes. 
Enquanto isso, novas formas de atrair os cidadãos para a luta vão surgindo a cada dia. “Quem paga 
impostos precisa saber para onde eles vão e quem controla o dinheiro. Uma sociedade organizada não 
precisa de intermediários”, conclui.
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Falta de educação

Dados de 2004 mostram que 82,9% 
dos domicílios rurais brasileiros 
possuem pelo menos um aparelho 
de rádio, contra 71,2% que possuem 
televisor, segundo pesquisa elaborada 
pelo Departamento Intersindical de 
Estatística e Estudos Socioeconômicos 
(Dieese). O Relatório de Estatísticas do 
Meio Rural revela ainda que o índice de 
analfabetismo no campo, na faixa entre 
25 e 29 anos, chega a 18%. A situação 
piora gravemente na faixa acima dos 60 
anos: 54% não sabem ler. Isso reafirma 
a importância do rádio como veículo de 
educação no interior do Brasil. Em um 
país em que 65,4% da população rural 
têm quatro anos ou menos de estudos, o 
rádio tem uma tarefa e tanto pela frente.

‘economês’ é o primeiro passo. Depois disso, é só manter o  
foco no que o trabalhador quer saber. Financiamento para 
a colheita e orientações sobre seguro social estão entre as 
pautas mais esperadas”, conta Campos. O programa é gratuito 
e distribuído via internet – no endereço www.contag.org.br é 
possível fazer o download das edições – e por CDs enviados 
pelo correio para rádios parceiras. Hoje, cerca de 350 CDs são 
postados semanalmente para emissoras espalhadas por todos  
os estados do Brasil. Como é dividido em blocos, o programa 
ainda pode ser apresentado em diferentes formatos, de acordo 
com o público ouvinte. 

Em 2008, a Contag e o Departamento Intersindical de 
Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) pretendem 
fazer uma pesquisa para especificar o alcance do programa. 
Em 1999, ele chegou a receber o Grande Prêmio Ayrton Senna 
de Jornalismo, na categoria Veículo Rádio Destaque Nacional, 
concedido pelo Instituto Ayrton Senna. Desde 2003, o programa 

“A Voz da Contag” passou a ser feito por uma equipe de 
comunicação terceirizada, a Liberdade de Expressão, com sede 
em Brasília, assim como a própria Contag. O que mudou desde 
então foi que as pautas passaram a ser discutidas com mais 
detalhamento, já que a Oboré, em São Paulo, ficava distante do 
dia-a-dia da confederação. 

A divulgação das políticas públicas continua sendo o foco 
da Oboré. Esse serviço social, no entanto, profissionalizou-se 
e passou a ver as questões com mais nitidez. Tanto é que, hoje, 
uma das ações mais importantes da equipe está voltada para a 

Acima, Fátima Emediato e Alan Borges, 
apresentadores do programa “A Voz da Contag”

Ao lado, Edson Campos, responsável pela área 
de comunicação da Contag  
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qualificação de agentes que desenvolvam 
um trabalho relevante em suas 
comunidades, especialmente em  
emissoras comunitárias. 

Graças à percepção do potencial 
educativo do rádio, algumas iniciativas 
vêm modificando comunidades. Um dos 
trabalhos de destaque é o curso Repórter 
do Futuro, uma realização da Oboré com 
a colaboração de um pool de instituições 
ligadas à comunicação e à educação. Entre 
os apoios, figuram escolas de Jornalismo 
da Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo (PUC/SP), do Instituto Presbiteriano 
Mackenzie, da Universidade Metodista 
de São Paulo e da Universidade de São 
Paulo (USP). Voltado para estudantes de 
Jornalismo que buscam capacitação, o 
curso oferece seis temas diferentes, para 
que o aluno exercite uma das tarefas mais 
importantes da profissão – a entrevista. 
Além disso, a Oboré ainda tem outras 
atividades de formação, entre as quais está 
a oficina de rádio, que busca valorizar o 
veículo e qualificar os agentes locais. 

Ensinar a fazer

Nesse contexto, entra em cena outro 
trabalho premiado. Trata-se da organização 
não-governamental Fundação Casa Grande 
– Memorial do Homem Kariri. Criada em 
1992 e com sede em Nova Olinda, no 
Ceará, ela tem por meta formar e educar 
crianças e jovens em gestão cultural, por 
meio de programas ligados à memória, à 
comunicação, às artes e ao turismo. Para 
a professora Patrícia Horta, do NCE/USP, 
a experiência de envolver crianças com 

o dia-a-dia de uma rádio é extremamente positiva. “Quando 
uma criança se ouve e, mais importante, percebe que outras 
pessoas podem ouvi-la, ela passa por uma transformação interna. 
O trabalho estimula a criação de identidade e de auto-estima”, 
explica. Mesmo com apenas 12 mil habitantes, Nova Olinda 
tem forte atividade turística, já que é região de fósseis e registros 
rupestres. O rádio surge como uma ferramenta para estimular a 
tradição oral. 

Sob a batuta do músico Alemberg Quindins e de sua esposa, 
Rosiane Limaverde, a fazenda pertencente ao avô dele foi 
restaurada e transformou-se na sede da Escola de Comunicação 
Meninada do Sertão. Cerca de 70 crianças e jovens, com idades 
que vão dos quatro aos 18 anos, recebem capacitação permanente 
para lidar com diferentes tipos de mídia. Jornais, vídeos e revistas 
em quadrinhos, além dos programas de rádio, são produzidos na 
escola. Os professores são os alunos mais antigos, já formados em 
diversas oficinas. 

Cícero Ferreira Alexandre, de 25 anos, é um desses jovens. 
Hoje gerente da rádio, ele conta que está há 15 anos no projeto, 
acompanhando de perto a evolução dos trabalhos. “No início, 
nossa rádio era, na verdade, apenas um sistema de alto-falantes 
espalhados pela cidade. Hoje ela atinge sete cidades da região, e 
temos programação ao vivo das sete às 22 horas; tudo, produzido 
e apresentado pelos jovens da Fundação Casa Grande – Memorial 
do Homem Kariri”, orgulha-se. 

“Dar atenção à comunicação para 
o homem rural é uma decisão 
estratégica. O rádio, nesse contexto, 
é especialmente eficiente”

Edson Campos, da Contag

Alunos da Fundação Casa  
Grande familiarizam-se com o estúdio
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Amigo rádio

“O rádio é um amigo dentro de casa. 
Ouvimos quando queremos informação, 
diversão ou companhia.” A frase é de 
Patrícia Horta, professora do NCE/USP. 
Motivos não faltam para que o rádio seja 
valorizado como potencial educador, 
tanto no meio urbano quanto no rural.

Longo alcance: dispensa fontes de •	
eletricidade e pode ser ouvido em 
qualquer lugar.

Baixa dispersão: não é preciso •	
interromper o trabalho ou dedicar 
atenção exclusiva ao que está sendo 
transmitido.

Grande penetração: pelo rádio de •	
pilha, pela internet ou pelo telefone 
celular é possível ouvir uma mesma 
programação.

Baixo custo: a manutenção de uma •	
rádio exige menos investimentos que a 
de um jornal ou revista. 

O trabalho desenvolvido pela ONG 
é realmente motivo de orgulho. Com 
uma coleção de prêmios acumulados ao 
longo dos anos, a instituição aprendeu 
a manter-se sozinha e, ainda assim, a 
aperfeiçoar-se. “Algumas instituições 
oferecem parcerias, mas elas têm prazo 
limitado. Usamos o dinheiro que entra 
para renovar nosso acervo, que precisa 
estar sempre atualizado”, explica 
Alexandre. “Projetos começam e acabam, 
mas a gente fica”, destaca. Os jovens não 
recebem ajuda financeira para trabalhar 
na fundação. O dinheiro que entra pelas 
parcerias é usado para a manutenção da 
Casa Grande. Contas de luz, água, internet 
e manutenção do acervo - CDs novos para 
a rádio, material para as aulas de Arte e de 
Teatro. Um dos convênios mais freqüentes 
é o firmado com alunos de Jornalismo da 

Universidade Federal do Ceará. No intercâmbio com a fundação, 
eles levam o conhecimento teórico para o sertão e, em troca, 
ganham aulas práticas de rádio. Difícil avaliar quem lucra mais.

“Aqui, a gente aprende coisas que vai usar na vida, como 
disciplina e responsabilidade. Além disso, a formação no rádio 
pode se transformar em profissão no futuro. A prática a gente já 
tem.” Quem diz é Valêsca Moura, de 16 anos, gerente da gibiteca 
da ONG. Seus primeiros passos na Casa Grande ocorreram aos 
quatro anos, quando ia ao local para brincar. Depois de uma pausa, 
voltou a participar das atividades em 2001 e, atualmente, coordena 
um dos programas de maior audiência da rádio, o “Submarino 
Amarelo”. O programa infantil tem a participação do público, que 
conta histórias, canta e cuida da programação musical – para 
crianças, claro – das 12 às 13 horas, de segunda a segunda. 

“Pretendo fazer um curso de Letras, que é o mais próximo do 
jornalismo que temos por aqui. Vou aproveitar a experiência que já 
tenho e continuar a fazer algo que eu gosto.” Enquanto não chega 
a hora do vestibular, Valêsca distribui seu tempo entre a rádio e 
a escola noturna. Pela manhã, aproveita para estudar e fazer as 
coisas que uma adolescente típica costuma fazer – ver e-mails e 
alimentar um blog, que fica dentro do site da fundação.

Defensor da mistura entre criança e rádio, o professor 
Ismael Soares, coordenador do NCE/USP, acredita que o rádio 
proporciona resultados mais rápidos na evolução do que outros 
meios de comunicação. “O rádio exige um trabalho de equipe, o 
que favorece a socialização. Crianças que já têm uma facilidade 
de comunicação desenvolvem ainda mais seu potencial.” Sobre 
as diferenças entre os programas voltados para as grandes 
cidades e os direcionados a locais menores, no interior do Brasil, 
o professor ressalta que a dispersão é o que mais prejudica a 
população urbana. “Em cidades como São Paulo, os ouvintes têm 
acesso a uma oferta gigantesca de emissoras. No interior, as rádios 
costumam ser mais militantes, pois estão próximas dos problemas 
locais”, ressalta. 

Um dos desafios da Fundação Casa Grande é lidar com as 
influências que chegam via internet para as crianças, sem que 
elas percam o gosto pelo que é nativo da região. “Falar só o que 
o locutor pensa que o público quer é subestimar a capacidade 
dos ouvintes”, resume Patrícia Horta. “Ariano Suassuna tem uma 
frase simples, mas que resume muitíssimo bem a possibilidade de 
experimentação que o rádio permite: ‘dizem que cachorro só gosta 
de osso, porque só dão osso ao cachorro. Dá filé para o cachorro, 
para você ver’.” 

“Falar só o que o locutor pensa 
que o público quer é subestimar a 
capacidade dos ouvintes”

Patrícia Horta, da NCE/USP
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Um elenco de  
protagonistas
No Nordeste, grupos teatrais unem-se para transformar a vida de 
comunidades através da valorização da cultura popular

Cássia M. Candra

Fotos: Almir Bindilatti

Apesar de o município, a 176 km de 
Fortaleza, ter sido premiado pelo Fundo 
das Nações Unidas para a Infância 
(Unicef) por ser o primeiro do Nordeste 
a colocar todas as crianças na escola, eu 
nunca tinha ouvido falar em Icapuí. No 
entanto, é lá que vou encontrar unidas as 
várias pontas desta investigação que me 
levou a um sem-número de personagens 
fascinantes, todos atores sociais, 
vocacionados para a arte-educação que 
têm no teatro sua maior referência.

Estamos descendo o morro que dá 
acesso à Praia da Redonda, uma das 
maiores comunidades desse município 
de 18 mil habitantes, e a cena de dezenas 
de jangadas dançando sincronicamente 
no ritmo do vento que sopra na praia me 
arrebata e arquiva para sempre em minha 
memória este cartão-postal do litoral 
brasileiro. Encravado em uma falésia de 
80 metros de altura, cercado por dunas 
e inserido no meio de uma aldeia de 

pescadores, o cenário natural parece ter 
sido criado para a peça que 12 jovens, 
de 17 a 30 anos, vão encenar para sua 
comunidade. É o grupo Flor do Sol, que 
mais uma vez se apresenta no palco a céu 
aberto, improvisado no pátio da Capela 
Santa Luzia do Mar. 

Para a comunidade, que hoje abriga  
600 moradias e cerca de dois mil 
habitantes, o Flor do Sol é a maior 
referência cultural. Há 17 anos o 
teatro vem mudando o destino desses 
jovens praianos que sonhavam com a 
universidade. Hoje, universitários de 
fato, são eles que mobilizam o povo da 
Redonda em torno de discussões cruciais 
como política e economia. Bem articulado, 
o grupo tem apoio da Fundação Brasil 
Cidadão (FBC) e participa do Movimento 
Popular Escambo Livre de Rua, ambos 
integrantes da Rede Ser-Tão Brasil, que 
se estende por Salvador, onde abrange 
29 comunidades, 17 cidades do interior 
baiano e municípios pernambucanos 
e cearenses, como Icapuí, envolvendo 
vários grupos e entidades que buscam a 
transformação social pela arte.
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Jovens componentes do grupo Flor do Sol, de Icapuí, 
realizam o sonho da universidade, ao mesmo tempo em  
que convidam sua comunidade a uma rotina de reflexão que 
vai se transformando em tradição na Praia da Redonda
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A arte como educação

Dias antes de chegar a Icapuí, eu 
entrevistara Maria Eugênia Milet, atriz, 
psicanalista, diretora teatral e fundadora 
do Centro de Referência Integral de 
Adolescentes (Cria), uma organização 
não-governamental voltada para a 
promoção dos direitos das crianças e dos 
adolescentes, com sede no Pelourinho.

Sentada numa cafeteria de Salvador, 
olho para a mulher diante de mim. 
Pequenina, com um sorriso infantil, a 
senhora da delicadeza é a força propulsora 
dessa engrenagem interativa, criativa e 
pulsante e é incisiva ao afirmar que a arte 
é a alma do seu trabalho. Ela conta que 
foi fazendo teatro que descobriu o poder 
da arte-educação: “Já estou envolvida há 
muito tempo, porque a arte é educação, 
entende? Eu tinha 17 anos, fazia parte do 
grupo Avelãs e Avestruz e, nos anos 1970, 
pesquisava uma forma de fazer teatro e 
estar junto. (...) Isso ajudou a me formar 
como pessoa e artista”.

Logo, lá estava ela, tentando perceber 
como a arte poderia também ajudar outras 

“São eles que vão dizer para os 
outros que é preciso ser sujeito 
de sua própria história” 

Maria Eugênia Milet

Acima, Jedjane, hoje coordenadora coreográfica do grupo Cria

Ao lado, Maria Eugênia Milet, a fundadora da ONG



575757

ORGANIZAÇÃO E AÇÃO

pessoas. Hoje, o Cria, fundado em 1994, oferece formação a 
120 jovens atores e poetas para que atuem em comunidades de 
Salvador como arte-educadores, com foco na saúde e na cultura, 
além da educação, claro. 

O teatro do Cria, que sua fundadora define como 
“improvisacional e feito por não-atores, de maneira coletiva, 
baseado na expressão do corpo e na investigação musical de sua 
própria cultura”, é a matriz da organização, que, nesses 14 anos, 
foi compondo um extenso repertório de espetáculos, incluindo 
poesia, vídeo e outras linguagens. Os grupos formados nessa 
escola não se apresentam apenas para mostrar sua arte, mas 
também para provocar todos os presentes a pensar sobre a 
qualidade de vida de seus lugares, instigá-los a perceberem-se  
como co-responsáveis por suas realidades e a agir para 
transformá-las. “Esse teatro tem um poder muito grande, faz as 
pessoas se unirem, se tornarem um corpo grupal, forte e coeso.  
O papel do Cria é ser um provocador”, sintetiza Maria Eugênia. Os 
jovens que entram no Cria aprendem que “são eles que vão dizer 
para os outros que é preciso ser sujeito de sua própria história” e, 
aos poucos, vão entendendo que “não precisam ser engolidos por 
essa maré na qual a gente vive. A juventude pode se posicionar na 
contra-maré do consumo, da violência, da repetição das mesmas 
formas. Os resultados podem ser sutis, mas são muito fortes”.

É o que as histórias de Jedjane Souza e Iaracira Nascimento 
parecem confirmar. Jedjane entrou para o Cria aos 14, através 
de uma oficina de teatro, e, hoje, aos 27 anos, depois de ter feito 
balé clássico e dança, está na faculdade de Educação Física e 
é a coordenadora coreográfica do Cria. Também formada pela 
ONG de Maria Eugênia, Iraciara, de 21 anos, atua nas oficinas 
de formação comunitária da Fazenda Grande do Retiro, um dos 
bairros mais populosos de Salvador, e vem exercendo um papel 
importante como líder cultural. Seu grupo acaba de ser convidado 
para participar do Conselho de Desenvolvimento da Comunidade 
Negra. Atualmente cursa Recursos Humanos na universidade e 
sonha com o curso de Pedagogia. Ela não tem dúvida de que, hoje, 
vive o resultado positivo desse processo, mas também aprendeu 
bem a lição sobre “ser sujeito da própria história”: “Dizer que o 
Cria mudou minha vida é admitir uma relação de dependência 
com uma estrutura. O trabalho da instituição é dar autonomia 
para que os jovens tomem decisões responsáveis”, afirma Iraciara 
durante nossa conversa na sede do Cria.

O fio da meada

De provocação em provocação, o 
trabalho iniciado no Pelourinho vai indo 
muito além da capital baiana e dos palcos, 
através de projetos com impacto nas 
áreas de educação e saúde, alguns dos 
quais reconhecidos pelo Unicef e pelo 
Ministério da Saúde, e já chegou à Itália  
e a Moçambique e atingiu diretamente 
cerca de 32 mil adolescentes. Pergunto 
à grande tecelã dessa trama como algo 
assim pode ir tão longe, e ela explica:  

“O que faz isso acontecer é a interatividade. 
Na aldeia global, tudo vem pronto e todos 
se isolam. O que fazemos é nos conectar 
de verdade. É encontro de gente com 
gente. Começamos a aprender que, juntos, 
podemos achar soluções”. 

Atualmente, sete grupos apresentam 
espetáculos para discutir temas como o 
trabalho infantil, o diálogo na família e o 
amor. As encenações, seguidas de debates 
e oficinas, realizam-se em 29 bairros de 
Salvador e nos eventos promovidos pela 
Rede Ser-Tão Brasil.

Seguindo esse método de criação 
coletiva e sua saudável vocação de 
provocar a atitude transformadora  
dos jovens, o Cria vem trilhando seu 
destino natural de interessar a cada vez 
mais pessoas.

Em 2001, ao iniciar a formação de 
núcleos de arte-educação em sete cidades 
do interior da Bahia, o Cria deflagrou, 
sem planejá-lo, a criação da Rede Ser-
Tão Brasil. A expansão foi inevitável. O 
diálogo entre a capital e aqueles primeiros 
municípios do interior não se fechou sobre 
si mesmo, e esses núcleos atraíram outras 
cidades e cruzaram a fronteira do estado, 
unindo o Cria a movimentos em curso em 
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cidades de Pernambuco e do Ceará.  
Na lógica desse processo coletivo, onde 
não há perda de individualidade, mas 
soma, a Rede Ser-Tão Brasil experimenta 
um modelo de gestão totalmente 
colaborativo, onde se procura garantir a 
participação de todos, a partir de acordos 
de co-responsabilidade. No interior, as 
cidades foram organizadas em quatro 
regiões e criou-se uma articulação inter-
municipal, gerida por um grupo gestor 
formado por membros da equipe do Cria 
e dois representantes de cada região. 
O modelo é semelhante ao que vigora 
em Salvador, onde o grupo gestor é 
composto por representantes de 17 grupos 
comunitários da cidade. 

Os grupos gestores são encarregados 
de disseminar informações para toda a 
Rede, co-gerenciar com o Cria os processos 
do grupo, incluindo a promoção, o 
planejamento, a execução e a avaliação 
de eventos regionais e locais para o 
fortalecimento de cada território, e, no 
caso do grupo gestor que representa 
as cidades do interior, assumir a co-
realização do Ser-Tão Brasil. O grupo 
gestor é uma importante instância de 
tomada de decisão. As ações da Rede 
são avaliadas em rodas de conversa que 
funcionam como grandes ações educativas.

Da vida para o palco

Como não podia deixar de ser, no 
teatro dos grupos filiados à Rede Ser-Tão 
Brasil, os temas de trabalho quase sempre 
emergem de discussões nas comunidades. 
Entre eles, estão a ausência de políticas 
culturais, as deficiências da escola pública, 
a carência de infra-estrutura e a violência. 
Maria Eugênia destaca a importância 
dos eventos da Rede Ser-Tão Brasil, que 
reúnem os municípios sertanejos e as 
comunidades urbanas para celebrar 
suas vivências culturais e conquistas 
políticas, como instrumento importante 
para a identificação dessas demandas. 

“São momentos de arte e reflexão sobre 
a qualidade de vida e os direitos das 
crianças, adolescentes e jovens, um 
espaço para trocar experiências artístico-
culturais e pedagógicas, valorizando 
as manifestações populares, e propor 
políticas públicas para o desenvolvimento 
sustentável de seus territórios”, conta 
Maria Eugênia.

Três modalidades de eventos animam a 
rede: encontros inter-regionais de arte-
educação, organizados em quatro regiões 
do interior da Bahia, feiras comunitárias, 
realizadas em Salvador, e o Encontro 
Ser-Tão-Brasil, que é aberto a toda a 
população das cidades escolhidas para 
sediá-lo e culmina com a produção de um 
megaespetáculo concebido em conjunto 
com todos os participantes das oficinas. 

Em novembro de 2007, 19 grupos 
de arte-educação e teatro estiveram 
presentes no V Encontro Ser-Tão Brasil, no 
município baiano de Andorinha.  
A partir de agora, com o intuito de dar 
mais autonomia aos grupos, os Encontros 
deixam de ser anuais e passam a ocorrer 
a cada dois anos. A idéia é valorizar as 
feiras comunitárias, que atraem arte-
educadores do interior para a capital, e os 
encontros inter-regionais, que estabelecem 
o percurso inverso, e, dessa forma, 
dinamizar o diálogo entre o universo 
urbano e o rural. Tendo na mira um efetivo 
impacto nas políticas públicas municipais 
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e estaduais, em 2008 serão realizados 
quatro festivais inter-regionais, com foco 
na cultura do semi-árido baiano. Como 
resultado, espera-se ampliar o acesso e 
a qualificação das políticas de educação 
e cultura pautadas num modelo de 
desenvolvimento comunitário autônomo e 
participativo, que leve em consideração as 
singularidades de cada território.

Sobre as diferenças entre as realidades 
da juventude das zonas rurais e das áreas 
urbanas, Maria Eugênia observa que, no 
meio rural, o tema de maior interesse é 
o êxodo dos jovens, que saem do interior 
para as grandes cidades, enquanto, na 
capital, o grande debate é sobre a violência. 
No entanto, temas como a depredação 
do meio ambiente e a discriminação da 
mulher são comuns em ambos os meios.  

“A natureza e a mulher são maltratadas  
em qualquer lugar”, ela resume. 

Salvador – Buenos Aires – Icapuí

A rede chegou ao Ceará quando, 
em 2003, Leinad Carbogim, socióloga 
aposentada pelo Unicef, já encarava o 
novo desafio de coordenar o trabalho da 
Fundação Brasil Cidadão (FBC), que atua 
em 11 municípios cearenses e tem projetos 
em 24 comunidades do estado, sempre 
com propostas ambientas para as áreas 
costeiro-marinhas. 

Leinad é apaixonada por Icapuí, um 
caso de amor que já dura 24 anos. “Fui 
seduzida por um padre”, ela brinca, 
enquanto nos acomodamos em seu home-
office, em Fortaleza. O sedutor era o padre 
Lopes, pároco da sede, na época, “um 
menino dos olhos brilhantes, lutando 
pela emancipação do município”. Ela 

mostra muitas fotos e explica que, naqueles meados dos anos 1980, 
Icapuí era distrito de Aracati, onde fica a famosa praia de Canoa 
Quebrada, e ela ensinava na Universidade Federal do Ceará e 
trabalhava no Unicef, que a levava a 185 municípios do Ceará e 163 
do Rio Grande do Norte. “Eu borboleteava, mas foi como aprendi o 
caminho das pedras”, diz. 

Quando, afinal, em 1996, decidiu fundar o Brasil Cidadão, 
Leinad tinha o sonho de contribuir para o desenvolvimento de um 
município pequeno, e nem é preciso dizer qual foi o escolhido.

Pesquisando a história de Icapuí, cuja maioria da população vive 
da pesca artesanal da lagosta, um dado insólito já me surpreendera: 
não há miséria em nenhuma de suas 14 comunidades costeiras. 
A mudança de seus indicadores de pobreza está registrada no 
Relatório da ONU de 2004, e, segundo Leinad, ainda é assim:  

“Há pobreza, mas miséria, não”, ela garante, primeiro, para depois 
me perguntar se eu vira mendigos ou meninos de rua na cidade. 
Eu, que a essa altura já visitara a sede e passara por algumas 
comunidades em seu entorno, respondo convicta: “Não”.

Avançamos na conversa e fico sabendo que a maior riqueza 
daquele paraíso costeiro, entretanto, é natural. Nos domínios do 
município, há tesouros como o Banco dos Cajuais, o maior do 

“A arte é o plasma, passa por todos os 
projetos, contamina, muda as pessoas, 
reafirma a identidade. É sair do mundo 
pequeno para ser cidadão do mundo” 

Lenaid Carbogim

Leinad Carbogim: o sonho de fazer diferença em um pequeno município

Brasil em concentração de algas marinhas e berço de reprodução de 
muitas espécies, inclusive o peixe-boi, o mamífero mais ameaçado 
de extinção do litoral brasileiro. “Não podemos trabalhar sem fazer 
as diversas conexões com este cenário”, diz Leinad, explicando as 
conseqüências da poluição para o ambiente e os habitantes de Icapuí. 



606060

ORGANIZAÇÃO E AÇÃO

“Mas e o teatro?”, quero saber. “O papel do teatro é 
importantíssimo. É um trabalho de sensibilização”, ela responde. 
Ela conta que a FBC já trabalhava com arte-educação quando, 
na Argentina, durante um encontro das lideranças da Fundação 
Avina (instituição de origem suíça da qual tanto Leinad como 
Maria Eugênia participam), ouviu falar no trabalho do Cria pela 
primeira vez. Logo percebeu que o intercâmbio poderia melhorar 
a qualidade do que estavam fazendo no Ceará e resolveu convidar 
Eugênia para ministrar uma oficina para os grupos teatrais 
apoiados por sua entidade. 

“Foi namoro, casamento, uma loucura!”, conta entusiasmada. 
“Iniciamos uma relação forte de troca. Aprendi com a Maria 
Eugênia que, nessa coisa de arte e transformação social, a arte é o 
plasma, passa por todos os projetos, contamina, muda as pessoas, 
reafirma a identidade. É sair do mundo pequeno para ser cidadão 
do mundo”, reflete. 

Leinad assegura que, com o envolvimento do Cria, o grupo Flor 
do Sol “deu um salto de qualidade muito grande”. 

Como no Cria, os temas encenados pelos grupos de Icapuí 
emergem das discussões com os habitantes da vila. São textos 
de grupos regionais mesclados com Bertold Brecht, Patativa 
do Assaré, Carlos Drummond de Andrade... Falam de questões 
cruciais da Redonda, como o tratamento do lixo e a ilegalidade  
da pesca predatória. 

Do palco para a vida

Em Icapuí, Abisage Cristina da Silva, 21 anos, que vestiu 
seu primeiro figurino aos oito, confirma a importância do 
teatro do Flor do Sol: “Estamos presentes em todas as ações da 
comunidade”. Ela explica que não é fácil discutir temas-tabus, 
como a necessidade de respeitar o período da defensa, que vai  
de 1º de janeiro a 31 de abril. Apesar de instituído por Lei Federal, 
para permitir a reprodução da lagosta, tem sido grande a batalha 
para conseguir a adesão dos pescadores. Afinal, falar da pesca da 
lagosta é falar do próprio sustento dos habitantes da cidade. 
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Contudo, o grupo Flor do Sol, que 
já está iniciando a formação de sua 
terceira geração de atores mirins, não 
estreou com sucesso. Antes, precisou 
lutar para afirmar-se na vila. Abisage diz 
que a segunda geração já não sofreu o 
preconceito, mas confirma que, no início 
do trabalho, houve muita resistência das 
famílias. Olhando pela janela da Pousada 
do Pescador, na margem da praia onde 
ela me recebe para a entrevista, a garota 
contextualiza: “Imagine, não havia teatro 
aqui. As mães não queriam seus filhos 
nisso”. Ela conta nos dedos quem, entre 
os aldeões, era simpático ao teatro do 
grupo. Hoje, os figurinos desenhados pela 
própria trupe são confeccionados pelas 
costureiras da Redonda, parentes dos 
jovens orgulhosas do seu trabalho. 

Então, vamos conhecer dona Luiza 
Rodrigues da Silva, uma das primeiras a 
apoiar a iniciativa da garotada. Sentada 
na varanda da casa simples da aldeia e 
cercada por um bando de crianças da 
vizinhança, ela confessa que, a despeito 
do falatório na Redonda, não conseguiu 
resistir à magia do teatro: “Para falar a 
verdade, sempre achei muito bonito o que 
eles fazem”. Dona Luiza orgulha-se de ter 
duas filhas na história do Flor do Sol e 
confessa que também quer “este futuro” 
para a neta de 12 anos. 

A reflexão de dona Luiza sobre o 
futuro é oportuna para a especialista em 
Educação Maria Josevânia Dantas, que 
há anos acompanha de perto o trabalho 
dos atores de Icapuí. “Qual o futuro dos 
jovens da Redonda, senão o de se tornarem 

Luta maior, no entanto, o Flor do Sol encarou 
há cinco anos, quando levou os moradores da 
Praia da Redonda a resistirem à instalação de uma 
rede hoteleira estrangeira, que ia de encontro 
a normas ambientais. Carla da Paz, de 26 anos, 
integra a segunda geração do grupo e lembra bem 
que a peleja foi muito além dos palcos: “Primeiro, 
mostramos à comunidade que ali não seria bom 
esse tipo de turismo. Com o apoio da maioria 
dos moradores, integramos o Fórum de Defesa da 
Zona Costeira e fomos à Câmara de Vereadores de 
Icapuí manifestar a posição do nosso povo contra 
o empreendimento. Vencemos”.

Ao lado, Maria 
Josevânia Dantas: 

escambo, da prática 
para a teoria

Flor do Sol: participação ativa na 
luta pela emancipação de Icapuí

Dona Luiza sonha com  
o futuro das netas no Flor do Sol
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pescadores ou donas de casa, como a 
maioria das pessoas da comunidade?”, ela 
pergunta, enquanto percorremos os becos 
da vila. Autora de um trabalho acadêmico, 
Escambo – uma escola itinerante, sobre 
um movimento teatral que faz pulsar as 
ruas de vilarejos do Nordeste, a educadora 
afirma que o Flor do Sol conquistou o 
respeito da comunidade não só pela 
seriedade e pelo engajamento de seu 
trabalho, mas principalmente por ser ele 
próprio um exemplo. “Cada um buscou 
melhorar sua formação. O teatro ampliou 
seus horizontes. O mundo deles não é 
mais o mundo da Redonda.”

Um retrato do povo

A experiência dessa proposta de 
transformação pela arte foi pesquisada 
por Maria Josevânia Dantas em sua 
monografia para o curso de especialização 
na Universidade do Rio Grande do Norte, 
em 2003. Coordenadora do Programa 
da Criança, em Mossoró (RN), projeto 
patrocinado pela Petrobras, e atriz do 
Centro Volante de Assessoria Teatral – 
Cervantes do Brasil, o grupo teatral mais 

antigo do Movimento Popular Escambo Livre de Rua, Josevânia 
aguardava-me no Centro Cultural de Icapuí. 

Filha de Carnaúba dos Dantas, uma das cidades mais religiosas 
do Rio Grande do Norte, aos 14 anos, Josevânia começou a 
participar do Escambo e casou-se com o ator Júnio Santos, um 
dos fundadores do movimento, que hoje articula 15 grupos e 
reúne cerca de 400 artistas populares em encontros realizados 
em diversas localidades do Nordeste. Buscando a construção de 

“uma nova mentalidade, mais humana e solidária”, Júnio e o poeta 
Ray Lima iniciaram esse experimento de arte-transformação em 
Janduís (RN), uma cidade de cinco mil habitantes, numa região 
conhecida como Triângulo da Morte “pela seca, pela bala e pelo 
descaso político”, como ele mesmo esclarece. 

Cavanhaque, cabelos longos, totalmente alvos, sob uma boina 
ao estilo “Che”, aos 52 anos, Júnio é uma personagem quixotesca 
que encarna a própria história do Escambo. Autodefinindo-se 
como “um brincante”, ele vai narrando sua trajetória marcada 
pela irreverência. Nascido em uma família de artistas, fugiu de 
casa para não virar pastor evangélico. Foi jubilado da faculdade 
de Comunicação e fez balé clássico no Teatro Municipal de Natal. 
A carreira de ator começou no Grupo Jeziel Figueiredo, o maior 
do Rio Grande do Norte. Durante sete anos, fez teatro infantil 
em uma estrutura profissional, com garantia de cachê ao final 
de cada espetáculo, até conhecer Osvaldo, um camelô com uma 
cobra enorme no pescoço. “Parei diante dele e pensei: isso é 
teatro, é o teatro que eu quero. É pulsante, é latente, é a cara do 
povo”, relembra. 

Júnio Santos: teatro "com a cara do povo". O Escambo corta o sertão e invade cidades com sua poesia
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Espetáculo da cidadania

O Escambo foi gerado pelo 
inconformismo de Júnio, Ray e outros 
artistas populares com a falta de política 
cultural no país. “Passamos a ir aonde 
ninguém vai. Chegamos com nosso teatro 
e dezenas de grupos de artes plásticas, 
cinema, música e principalmente poesia”, 
relata. Imagino a cena: 300, 400 artistas 
invadindo as pequenas comunidades com 
seu figurino colorido, seus instrumentos 
musicais, alegorias... um acontecimento 
certamente inesquecível nos rincões 
mais esquecidos do Nordeste. Por onde 
passa, o movimento se propõem a juntar 
pessoas, socializar suas produções 
teatrais e conhecimentos artísticos. Assim, 
iniciam um diálogo sobre cultura, política, 
economia. A relação do ator, que chegou 
a Icapuí, “escambando”, há 15 anos, é de 
paixão radical. “Nosso projeto de vida é o 
Escambo. Nosso carro é do Escambo, está 
tudo amarrado no movimento”, declara. 

Em sua dissertação, Josevânia Dantas 
analisou o impacto desses happenings 
sertanejos na formação social dos cidadãos, 
concentrando-se no impacto do grupo 
de teatro Artéria sobre a realidade do 
Assentamento Góes, no entorno de Apodi 

(RN), município que agrega o maior número de assentamentos 
do estado. Integrante do Movimento Escambo, o Artéria, formado 
por agricultores da comunidade, a maioria adultos, facilitou a 
transformação social na localidade, que reunia 150 famílias.  
A maioria plantava macambira, vendida a R$ 0,10 o quilo. 

A monografia de Josevânia teoriza a proposta educacional do 
Escambo e revela como o movimento transformou a mentalidade 
e os valores na comunidade do Góes, reverberando em seu modo 
de vida e favorecendo uma consistente mudança na economia 
dos assentados: “Eles conseguiram o beneficiamento do leite, que 
passou a ser sua maior fonte de sustento e começaram a trabalhar 
com apicultura e produtos orgânicos”. O teatro contribui para a 
valorização dos mestres da cultura popular, para a conquista de 
energia elétrica e saneamento básico, mas “inesquecível mesmo”, 
conta Júnio, “foi ver os arrancadores de macambira invadirem a 
Câmara Municipal dizendo poesias de Brecht e textos de Paulo 
Freire para garantir seu acesso ao uso da água”.

Um Brasil melhor em cena

Volto ao belo cenário da Praia da Redonda. Os moradores da 
vila chegam à porta das casas para de novo assistir ao Flor do 
Sol. Aplaudem, sorriem, não disfarçam a satisfação. Alguns são 
pais ou parentes dos atores, e a maioria viu-os crescer. Parece 
que sou a única cara nova na platéia. Em meio à movimentação 
dos atores, posiciono-me para assistir ao ensaio geral do Flor 
do Sol, diante da igreja. A peça convoca o debate sobre saúde 
e respeito ao ambiente. Ao meu lado, um senhor de meia-
idade também veio ver o espetáculo. Resolvo perguntar-lhe se 
observou alguma transformação na vida da comunidade e dos 
próprios integrantes do grupo. “Muitas mudanças”, responde na 
lata. Nascido na Redonda, Francisco Bezerra Neto, 53 anos, já foi 
pescador e vice-prefeito de Icapuí. Não duvida que “os meninos 
estão seguindo um bom caminho. Estudam e não querem saber 
de drogas. Têm respeito pelas lutas travadas pelo meio ambiente. 
São exemplo”, diz taxativo.

Parece extraordinário como ideais semelhantes entram em 
uma poderosa onda de convergência. Com seus desvarios de 
poesia, que anunciam um momento de largar tudo para apenas 
brincar nas ruas da cidade, o Escambo chegou à Rede Ser-Tão 
Brasil após o contato com a fundadora do Cria, nessa mesma 
Praia da Redonda, em 2003, através do grupo Cervantes do Brasil. 
O encontro marcou um momento importante na história da 
Rede. Ali, os atores da Bahia encontraram os brincantes do Ceará 
para compartilhar a mesma crença de que “o Brasil tem muito a 
ensinar”, penso, lembrando algo que ouvi Maria Eugênia dizer. 

Atriz do Flor do Sol: 
questões ambientais 
em cena
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Em 2003, o Instituto Souza Cruz redefiniu seu foco de atuação 
privilegiando o investimento na formação de jovens empreendedores 
rurais. Foi nesse período de transição que o jornalista e cientista 
social Marcos Marques de Oliveira, mestre em Ciência Política e 
doutor em Educação Brasileira pela Universidade Federal Fluminense 
(UFF), juntou-se à equipe de Comunicação para o Desenvolvimento 
Sustentável da organização. Seu primeiro trabalho resultou num 
conjunto de matérias publicadas na sexta edição da Marco Social, 
fruto de uma viagem de imersão pelos núcleos de desenvolvimento do 
Programa Empreendedorismo do Jovem Rural (PEJR). Antes cauto em 
relação ao papel do Terceiro Setor nas questões sociais, aos poucos 
foi descobrindo que entre o “descrédito absoluto” e a “apologia total” 
há um universo de questões e casos a ser investigado. “Mantenho 
a mesma perspectiva crítica em relação aos riscos de se tomar a 
Responsabilidade Social, seja empresarial ou das organizações não-
governamentais, como panacéia para a resolução dos problemas 
sociais. No entanto, depois desta experiência, tenho elementos para 
afirmar que os limites e as potencialidades desse fenômeno não podem 
ser compreendidos de forma apriorística. É preciso, por um lado, 
disposição para o diálogo, o que parece faltar à maior parte dos críticos 
‘radicais’. Por outro, por parte dos que atuam no setor, há necessidade 
de mais transparência e compromisso, para que a comunicação das 
ações de responsabilidade social não seja reduzida a um instrumento 
de marketing social”, afirma Marcos Marques, que na entrevista a 
seguir apresenta os principais desafios da política de comunicação  
do Instituto Souza Cruz.

Comunicação para  
o empreendedorismo
Andrea Costa

Guilherme Mattoso

Rodolfo Lobato

Fotos: Gustavo Stephan
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Marco Social: Como a redefinição do foco 
impactou as estratégias de comunicação do 
Instituto Souza Cruz? 

Marcos Marques: Dois foram os desafios 
postos à comunicação do Instituto 
mediante a redefinição de seu foco de 
atuação, em 2003: a) dar visibilidade e 
transparência a essa mudança estratégica, 
colaborando para o sucesso dessa decisão 
institucional e b) e adaptar a política de 
comunicação a essa nova realidade, a 
essa nova temática. Acho importante, no 
entanto, resgatar um pouco do contexto 
em que surge o Instituto, em 2000. Na 
década passada, houve um boom no 
terceiro setor, não só de organizações 
não-governamentais, mas também de 
fundações e institutos empresariais. Isso, 
em grande parte, em conseqüência da 
hegemonia do pensamento dito neoliberal 
sobre o papel do Estado, segundo o 
qual se deve dar às questões sociais o 
mesmo tratamento destinado às questões 
estritamente econômicas: ou seja, da 
prevalência de um “mercado” de relações 

sociais em que cabe aos indivíduos 
isolados, ou interligados voluntariamente, 
dar conta do que antes era considerado 
dever exclusivo do Estado (educação, 
saúde e, entre outros direitos, previdência). 
Claro que o que apresento é uma singela 
caricatura do que aconteceu no mundo e 
no Brasil. Mas o fato é que, independente 
do nível de concretude dessa ideologia 
nas políticas públicas, as organizações 
da sociedade civil (incluindo as de 
origem empresarial) passaram, cada vez 
mais, a ser convidadas a participar da 
resolução dos problemas sociais. Para 
alguns, isso representava um grave 
risco de desobrigação do Estado de suas 
responsabilidades na oferta universal dos 
direitos mais básicos. Para outros, um 
acordar tardio para o fato de que política 
pública não pode ser sinônimo exclusivo 
de política de Estado – menos ainda de 
governos. É importante registrar, porém, 
que a participação do mundo empresarial 
no âmbito social não é, necessariamente, 
uma novidade. Por vias diversas, 
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influenciando políticas institucionais 
ou prestando serviços das mais variadas 
ordens (ainda que de forma fragmentária 
e sob uma perspectiva majoritariamente 
assistencialista), empresas e entidades 
empresariais sempre participaram do 
debate e, especialmente, da formulação 
das políticas. A Souza Cruz, por exemplo, 
antes mesmo desse fenômeno, já tinha 
uma longa tradição no que hoje se 
convencionou chamar de responsabilidade 
social empresarial (que abrange toda 
a cadeia de relações da organização), 
inclusive no campo do investimento 
social privado (voltado para o público 
externo), como exemplificam os programas 
de conscientização ambiental Clube 
da Árvore e Hortas Escolares, criados 
na década de 1980. Assim, quando da 
fundação do Instituto Souza Cruz, criou-se 
uma expectativa de que toda a demanda 
social, para além do negócio da empresa, 
pudesse ser atendida pela nova entidade. 
No entanto, logo no início percebeu-se 
a impossibilidade dessa hercúlea tarefa 
e a necessidade de adotar um campo 
determinado de atuação, com definição 
de atendimento a um público-alvo 
específico. Daí se deu a consolidação da 
opção pela temática do desenvolvimento 
rural sustentável, através do trabalho 
de formação de jovens empreendedores 
advindos da agricultura familiar. 

Marco Social: E como se deu esse 
processo?

Marcos Marques: Uma dificuldade 
adicional ao primeiro desafio foi o aspecto 
quantitativo da mudança. O Instituto 
Souza Cruz tinha um número maior de 
programas, assim como um maior número 

de beneficiários. Em tese, a definição do foco restringia o número 
de ações a serem divulgadas. No entanto, foi essa definição que 
nos possibilitou um aprofundamento das questões que dizem 
respeito ao nosso foco. A médio prazo, isso acabou por nos dar 
mais confiança, maior conhecimento de causa para dialogar 
com outros atores, incluindo a mídia. Já a adaptação da política 
de comunicação foi mais tranqüila, porque os princípios foram 
mantidos. Assim, privilegiando a divulgação da causa central, 
levando em conta o tempo de maturação das ações e enfatizando 
os resultados sem esquecer da avaliação dos processos, tivemos 
condições de fazer uma transição qualitativa, que ajudou no 
reconhecimento do Programa de Empreendedorismo do Jovem 
Rural (PEJR) como referência na formação de jovens rurais.

Marco Social: De que forma a comunicação se integra à gestão  
do Instituto Souza Cruz?

Marcos Marques: Por muito tempo, no mundo corporativo, a 
comunicação foi tratada como instrumento auxiliar de gestão. 
Hoje a cultura administrativa é outra, e o Instituto Souza Cruz 
está sintonizado com essa perspectiva, na qual não se pode 
pensar em gerir pessoas, recursos e processos sem levar em 
conta a qualidade do que se comunica. Para tanto, participamos 
ativamente das ações implementadas pela entidade, até mesmo 
com poder de influenciar decisões estratégicas.

Marco Social: E o que é feito para vencer o “natural” ceticismo 
dos jornalistas com o tema da responsabilidade social 
empresarial?

Marcos Marques: O ceticismo, como princípio metodológico, é 
fundamental para a atividade jornalística. Isso nos obriga a um 
eterno aperfeiçoamento, tanto de métodos de aproximação quanto 
de aprofundamento conceitual. Por exemplo, acho que temos 
obtido sucesso na distinção que fazemos entre a responsabilidade 
social da Souza Cruz e o lugar que nela ocupa o investimento 
social privado realizado pelo Instituto. Tentamos demonstrar 
duas coisas: que o que fazemos é apenas uma parcela do que a 
empresa realiza; e que essa parcela nada tem a ver com o negócio 
dela. Ou seja, que temos autonomia para a realização dos fins 
dos programas que desenvolvemos e implementamos, ainda que 
nos processos de gestão, por exemplo, tenhamos a Souza Cruz 
como principal referência. O que isso significa? Que o Instituto 
não é uma soma de projetos, mas um formato de gestão dentro 
de um determinado contexto institucional e sociohistórico. E, 
quando falamos isso, não pedimos que acreditem, mas sim que 
venham investigar nossas práticas, conhecer o nosso trabalho 
e, especialmente, o que é realizado por nossos parceiros, em 
todo o Brasil, em prol dos jovens rurais. Desta forma, apesar 
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das reticências iniciais, na maior parte dos casos, conseguimos 
alcançar o objetivo de sensibilizar novas pessoas e organizações 
para as potencialidades ainda desconhecidas desse setor 
populacional, que pode, com seu empreendedorismo e 
protagonismo, colaborar para o desenvolvimento sustentável de 
suas regiões e, conseqüentemente, do país.

Marco Social: Qual a especificidade da gestão da comunicação 
em uma ONG empresarial?

Marcos Marques: Em síntese, creio que o trabalho realizado 
pelo Instituto Souza Cruz, com todas as suas constrições, é 
um exemplo do que – salvo má interpretação minha – Ricardo 
Abramovay, professor de Economia da Universidade de São 
Paulo (USP), aponta: que a chamada responsabilidade social 
pode ser mais do que uma moda; quiçá, o indício de que está 
havendo, ao mesmo tempo, uma economização das questões 
políticas e uma politização das questões econômicas. É bom não 
se esquecer de que, como nos ensinou um dos críticos radicais 
do capitalismo (me refiro a Karl Marx), toda ação econômica 
é também política, que toda relação de consumo, circulação e 
produção de mercadorias, seja de serviços ou produtos, tem como 
base decisões de caráter político. E num cenário em que essas 
relações estejam mais visivelmente imbricadas, os que investem 

seu capital acabam tendo que levar em 
conta outras variáveis que não apenas o 
lucro. O que está em questão é a própria 
sustentabilidade dos negócios. E quanto 
mais parcelas da população tiverem noção 
de seu poder sobre as empresas, mais estas 
terão que levar em conta a necessidade 
de implementar uma forma de gestão 
socialmente responsável. Obviamente, 
essa é uma tendência histórica a ser 
comprovada. E, neste sentido, o papel 
investigativo da imprensa, separando 
o joio do trigo e analisando a fundo 
a consonância entre os discursos e as 
práticas, é fundamental. Apenas acho 
que a mesma postura cética deveria ser 
aplicada às ações sociais das próprias 
empresas de comunicação, para que elas 
mesmas não se auto-enganem quanto 
aos limites e às potencialidades de suas 
políticas de responsabilidade social – 
especialmente as de investimento  
social privado.

“(...) o Instituto não é uma 
soma de projetos, mas 
um formato de gestão 
dentro de um determinado 
contexto institucional e 
sociohistórico. E, quando 
falamos isso, não pedimos 
que acreditem, mas sim que 
venham investigar nossas 
práticas, conhecer o nosso 
trabalho e, especialmente, 
o que é realizado por 
nossos parceiros (...).”



68

TRAJETÓRIA E VISÃO

Marco Social: E que responsabilidade isso 
traz para quem divulga os programas e 
projetos dessas organizações?

Marcos Marques: A responsabilidade 
de entender que um trabalho bem 
realizado na área social pode agregar 
valor à empresa. Pode, obviamente, desde 
que seja, além de bem realizado, muito 
bem divulgado; ou seja, divulgado com 
responsabilidade e parcimônia. E, por 
outro lado, entendendo ainda que, por 
melhores que sejam as ações, elas não vão 
ser salvas se, em outras áreas, a empresa 
não for também socialmente responsável. 
O que estou querendo dizer é que é dupla 
a responsabilidade destes comunicadores: 
de serem os “advogados” das ações sociais 
das empresas frente ao “júri” da opinião 
pública (inclusive as locais) e à “Justiça” 
dos meios de comunicação; e de serem 

“consultores jurídicos” das empresas, 
apontando para elas a necessidade de 
consonância entre discurso e prática. Em 
suma: que o que dizem que fazem viram 

“leis” a serem seguidas e que a transgressão 
dessas “leis” tende a produzir efeitos 
reversos aos esperados. É só uma questão 
de tempo. 

Marco Social: Quais as dificuldades 
adicionais no caso de uma organização 
mantida por uma empresa de cigarros?

Marcos Marques: Há uma dificuldade 
adicional que considero positiva. O maior 
nível de ceticismo gera a necessidade 
de melhor qualificação na exposição 
dos argumentos e estratégias; o que, em 
tese, não aconteceria se fosse uma fábrica 
de biscoitos. Agora, a dificuldade de 
diálogo com setores que não querem 
dialogar – ou seja, os que não aceitam 
o fato de que o comércio e a produção 
de cigarros é uma atividade legalmente 
reconhecida, a despeito dos malefícios à 
saúde associados ao consumo do produto 

– eu vejo como uma oportunidade perdida 
para o fortalecimento da causa abraçada 
pelo Instituto Souza Cruz e parceiros. Na 
verdade, em algumas situações, há até 
mesmo o reconhecimento do valor da 
causa e da qualidade do trabalho, ainda 
que nos apontem a impossibilidade do 
diálogo pelo fato de sermos financiados 
por uma fumageira. É, porém, uma posição 
que respeitamos.

Marco Social: Como a comunicação do 
Instituto colabora para a causa abraçada? 

Marcos Marques: Em consonância 
com as diretrizes estratégicas da 
organização, adotamos uma política 
de comunicação que luta pela causa 
da juventude e do desenvolvimento 
sustentável dos territórios rurais. O que 
importa, nessa linha, é a defesa de uma 
causa, e não apenas a divulgação de 
determinadas ações e marcas. Lutamos 
pela sensibilização da opinião pública 
para as questões que dizem respeito à 
realidade do jovem rural, com vistas 
a encontrar novos aliados. E essa 
perspectiva permeia os instrumentos 
utilizados. O nosso site, por exemplo, 
funciona como uma espécie de “cartão de 
visitas 24 horas”, oferecendo informações 
institucionais, factuais e reflexivas; não 
só do Instituto, mas também de outras 
organizações, públicas, privadas e do 
terceiro setor. A revista Marco Social, por 
sua vez, apresenta um aprofundamento 

“Lutamos pela sensibilização da 
opinião pública para as questões que 
dizem respeito à realidade do jovem 
rural, com vistas a encontrar novos 
aliados. E essa perspectiva permeia 
os instrumentos utilizados”
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dos grandes temas que permeiam a 
realidade do jovem rural, colaborando 
para a intensificação dos debates e, 
inclusive, para o nosso aperfeiçoamento 
conceitual. Já com o informativo Jovens 
em Campo estamos conseguindo explorar 
melhor o potencial pedagógico de nossa 
política de comunicação, já que ele 
vem sendo produzido em conjunto com 
jovens e educadores do PEJR. Em síntese, 
acredito que, com esse trabalho, estamos 
cumprindo o terceiro objetivo estratégico 
do Instituto, que é sistematizar, divulgar e 
difundir conhecimentos.

Marco Social: Explique melhor como está 
sendo explorado o potencial pedagógico da 
política de comunicação?

Marcos Marques: O PEJR, na sua busca 
por proporcionar espaços planejados de 
aprendizagem, tem a preocupação de 
desenvolver um conjunto de habilidades e 
competências exigidas para a convivência 
social. E para tal, ampara-se no que o 
educador colombiano José Bernardo Toro 
chamou de Códigos da Modernidade, entre 
os quais estão: o domínio da leitura e da 
escrita, fundamental para que o jovem 
tenha voz e autoria; e a capacidade de 
receber de forma crítica as informações 
e interagir com as diversas linguagens 
advindas dos meios de comunicação. É 
com esse sentido que estamos abrindo 
oportunidades para que eles possam 
expor seus pontos de vista e exercitar as 
mais variadas formas de expressão. E não 
fazemos isso só dando espaço nos nossos 
veículos, mas oferecendo um conjunto 
de oficinas de comunicação que lhes 
possibilite criar seus próprios meios e 
relacionarem-se de forma autônoma com 
a imprensa. Tal iniciativa, vale ressaltar, 
tem sido fundamental para a difusão das 
ações do PEJR nos territórios, ampliando a 
capacidade de diálogo com a imprensa do 
interior, que cumpre papel importantíssimo 
no desenvolvimento de suas regiões.

Marco Social: O avanço tecnológico tem permitido um contato 
mais direto entre a sociedade e as organizações. Qual tem sido o 
impacto no trabalho realizado por vocês?

Marcos Marques: É o advento do que alguns especialistas vêm 
chamando de jornalismo cidadão, em que há uma linha direta 
entre as instituições e as pessoas, sem intermediários (no caso, 
a mídia). Não creio que seja substituto, mas sim complementar 
ao que até então prevalecia. Nesse campo, a responsabilidade 
é também grande, já que a forma e o conteúdo da comunicação 
devem se adaptar à grande diversidade de públicos. E o principal 
impacto tem sido um maior aprofundamento nos temas, já que 
esse público tende a ser mais seletivo e criterioso.

Marco Social: E como dar conta da diversidade dos territórios 
abrangidos pelo PEJR?

Marcos Marques: Promovendo o respeito mútuo a partir de um 
diálogo crítico entre as partes, buscando a consonância entre o 
que se faz e o que se fala (em todos os níveis). Não nos colocamos 
como parte privilegiada nesse debate. Somos, no máximo, 
provedores de pontes entre experiências distintas, no tempo e no 
espaço, que, ao se encontrarem, podem ser capazes de promover 
uma profunda troca de experiências e, quiçá, produzir novas 
soluções. A relação entre o dito conhecimento universal e o saber 
local é sempre dialógica e dialética, e não uma via de mão única 
cristalizada por um determinado e teleológico processo histórico. 
Claro, há sim desigualdades de forças e potencialidades, mas a 
função da comunicação é justamente fazer aflorar essas diferenças 
para que se possa transformar um conjunto de informações (os 
dados) em conhecimento (o produto da reflexão sobre os dados) – 
se possível, a serviço de um maior número de pessoas.

Marco Social: E qual tem sido o maior desafio?

Marcos Marques: As conhecidas distâncias do mundo rural, 
acoplado ao fato de estarmos distantes dos lugares onde o PEJR 
é executado. Para enfrentar esse desafio, além do uso das novas 
tecnologias, lançamos mão de uma qualitativa estratégia de 
mediação didática, cuja base é a mesma do programa: a Pedagogia 
da Alternância, o  que vem nos permitindo a execução de uma 
comunicação empreendedora, sob uma positiva otimização de 
tempos e espaços em prol da juventude rural brasileira. 
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O rural em bytes,
k-bytes e megabytes
Com a internet, a diversidade cultural do Brasil ganha um grande 
aliado para vencer a distância e o isolamento das áreas rurais, mas 
ainda é preciso driblar a falta de infra-estrutura, além das próprias 
dimensões continentais do país

Rodolfo Lobato da Costa

Guilherme Mattoso

Há dois anos, Jeferson Luiz da Silva 
não imaginava que fosse chegar tão longe. 
Morador do município de Vassouras, 
interior do Estado do Rio de Janeiro, o 
jovem de 16 anos sempre gostou de 
computadores e videogame, mesmo sem 
tê-los em casa. No entanto, o que antes 
era apenas curiosidade e diversão tornou-
se também uma poderosa ferramenta de 
aprendizado, troca de conhecimentos, 
produção cultural. 

Tudo começou quando Jeferson e seus 
amigos Adrielison Ramos, de 16 anos, e 
Yuri Cassiano, de 17, participaram de um 
encontro sobre software livre e tiveram 
contato mais íntimo com a internet e com 
ferramentas que ampliaram a vontade de 
produzir. Nas oficinas, aprenderam a fazer 
vídeos e trabalhar com edição de áudio e 
mixagem; um avanço e tanto para quem 
antes mal sabia o que era o Google.

Embora o acesso a computadores seja 
facilitado por projetos de inclusão digital, 
a informática ainda é uma realidade 
bastante distante das camadas populares, 
ainda mais em áreas rurais. Mesmo com 
o programa Computador Para Todos, 
do Governo Federal, cerca de 54% dos 
brasileiros nunca tiveram acesso a um,  
e 67% sequer navegam pela internet. 

Segundo a definição criada 
pela Free Software Foundation, 
Software livre é qualquer 
programa de computador 
que possa ser usado, copiado, 
estudado, modificado e 
redistribuído sem nenhuma 
restrição; ou seja, programas cujo 
código-fonte é aberto e pode ser 
modificado, melhorado e  
adaptado às comunidades que 
os utilizam. A maneira usual 
de distribuir esses programas 
é anexar-lhes uma licença de 
software livre e tornar seu  
código-fonte disponível. Essa 
liberdade é a base do conceito, 
que se opõe ao de software 
proprietário, mas não ao dos 
softwares que são vendidos 
almejando lucro (software 
comercial). O conceito traz 
consigo muito mais do que 
mudanças técnicas e possibilita 
o compartilhamento tecnológico, 
a generosidade intelectual e, 
principalmente, o trabalho 
colaborativo.



7171

TRAJETÓRIA E VISÃO

Ainda parece improvável que boa parte 
dos excluídos digitais, com renda mensal 
entre R$ 300 e R$ 600, possa comprar um 
computador de R$ 1.000.

Além das dificuldades financeiras, os 
dados levantados pelo Comitê Gestor da 
Internet mostram que o acesso à internet 
também é dificultado pelas dimensões 
continentais do Brasil. Hoje, somente 
14,5% das residências possuem acesso à 
web, sendo cerca de 49% desse total, via 
conexão discada, e 28%, via banda larga.

No ritmo da rede

Jeferson, Adrielison e Yuri podem 
considerar-se privilegiados pela 
oportunidade que tiveram depois do 
encontro de software livre. Os horizontes 
dos três jovens foram ampliados graças  
ao empenho do Programa Integração  
pela Música (PIM), uma organização  
não-governamental que, há sete anos, 
atende crianças e jovens nos municípios 
de Vassouras, Mendes e Engenheiro  
Paulo de Frontin.

Fundador do projeto, o maestro Cláudio 
Pereira Moreira percebeu que, por meio da 
organização, poderia ajudar a responder a 
outras necessidades dos jovens da região 
e oferecer mais do que somente formação 
musical. “Em pouco tempo a ONG 
tomou proporções que não esperávamos. 
Chegamos à casa de 700 alunos e sabemos 

O Comitê Gestor da Internet no 
Brasil (CGI.br) foi criado pela 
Portaria Interministerial 147, de 
31 de maio de 1995, alterada pelo 
Decreto Presidencial 4.829, de 3 de 
setembro de 2003, para coordenar 
e integrar todas as iniciativas 
de serviços internet no país, 
promovendo a qualidade técnica, 
a inovação e a disseminação dos 
serviços ofertados.

http://www.cgi.br/
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Yuri, Jeferson e Adrielison:  
da informática para a música
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que nem todos pretendem seguir carreira 
musical. Foi assim que passamos a 
elaborar novos projetos como a incubadora 
de produção e gestão cultural, o PIM 
Cultural e o PIM Digital”, conta Cláudio. 
Assim, em 2006, o PIM Digital levou a 
internet a cerca de 90% dos atendidos 
pela instituição, jovens que, até então, não 
tinham acesso a computadores.

Para Jeferson, a experiência no projeto 
está sendo transformadora e decisiva. 

“Hoje, eu sou um agente multiplicador, e 
meu objetivo, além do trabalho no PIM 
Digital, é ampliar esses conhecimentos 
e repassá-los para outros jovens que 
participam do programa e têm interesse 
por informática. Estou há sete anos no 
PIM e, se não fosse essa chance, não sei 
o que estaria fazendo hoje. No final do 
ano passado, a gente fez uma oficina 
para integrar mais gente interessada, e 
foi ótimo, pois a idéia é essa: socializar o 
conhecimento que temos.”

O PIM Digital só se tornou possível por 
que, em 2004, o programa foi selecionado 
para ser um Ponto de Cultura e, em 
2006, recebeu do Governo Federal um 
kit com computadores conectados à rede, 

Carro-chefe do programa Cultura Viva, o Ponto de Cultura é 
uma ação prioritária do Ministério da Cultura. Com o objetivo 
de estimular a produção artística e promover o intercâmbio 
entre diferentes linguagens, os Pontos buscam uma forma 
alternativa de destacar a cultura local de forma sustentável 
(gerando renda) e expandir a cultura digital país afora.

Lançado em 2004, o programa está presente, hoje, em mais 
de 300 municípios, nas mais diferentes realidades, como 
assentamentos rurais, comunidades quilombolas e tribos 
indígenas. Os Pontos não seguem um modelo único. Com 
gestão compartilhada entre governo e comunidade, a adesão 
à rede é voluntária e se dá a partir de seleção pública, por 
edital.

As possibilidades de criação são inúmeras, e é a partir 
dos anseios de cada comunidade que o governo tem uma 
dimensão mais exata dos projetos que podem atender a essas 
demandas. Os temas são variados, da capoeira à música 
clássica, passando por teatro, cineclube e aula de pintura. A 
partir daí, são definidas as necessidades de instalação física e 
de equipamentos de cada unidade.

Atualmente, 745 Pontos de Cultura espalham-se de norte a 
sul do país, em um investimento que chega à casa de R$ 100 
milhões anuais.
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programas de edição e câmeras de vídeo, 
formando uma pequena ilha de edição.

“Os Pontos de Cultura, especialmente 
no campo, servem justamente para isso: 
levar e incrementar o acesso à cultura no 
meio rural e no interior do Brasil. É uma 
possibilidade para que uma manifestação 
cultural se articule e perceba semelhanças 
com outras manifestações. É aí que o 
poder de comunicação da internet entra 
como peça-chave para essa articulação”, 
explica Célio Turino, secretário de 
Programas e Projetos Culturais do 
Ministério da Cultura (SPPC/MinC).

Incluir respeitando as diferenças

O fato, entretanto, é que as ações 
voltadas para a inclusão digital no meio 
rural parecem restringir-se a iniciativas 
isoladas e desarticuladas com o objetivo de 
disponibilizar equipamentos e conexões. 
Diretor executivo e fundador do Comitê 
para Democratização da Informática (CDI) 
– organização não-governamental pioneira 
que, desde 1995, promove a inclusão social 
através da tecnologia da informação –, 
Rodrigo Baggio acredita que, embora, essas 
iniciativas para ampliar o acesso às novas 
tecnologias sejam louváveis, o combate 
à exclusão digital pressupõe, sobretudo, 
políticas públicas consistentes e afinadas 
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Cidade emblemática do Ciclo do Café, Vassouras sedia o Programa de 
Integração pela Música, que atrai, também, jovens de municípios vizinhos
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com a realidade, que criem sinergia entre governos, empresas e 
terceiro setor. “A luta por uma inclusão digital mais igualitária 
passa por outras lutas, outras bandeiras, como a de uma melhor 
qualidade de ensino e o pleno exercício  
da cidadania por todos os brasileiros”, afirma Baggio.

Nesse contexto, o programa Territórios da Cidadania, 
coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) 
e caracterizado pela superação da idéia de que o mundo rural 
seja exclusivamente agrícola e possua apenas uma função 
econômica, surge como contraponto. “Percebemos que a cultura 
é fundamental para a constituição dos territórios de identidade, 
valorizando a história, o conhecimento, as organizações e o 
pertencimento. Assim, buscamos articular um conjunto de 
políticas públicas em sintonia com as demandas das populações 
do campo. O programa potencializa fatores econômicos para 
o desenvolvimento, como a comercialização, a exportação e a 
cultura como geração de renda”, esclarece Humberto Oliveira, 
Secretário de Desenvolvimento Territorial do MDA.

Para vencer a falta de infra-estrutura, um dos grandes 
empecilhos ao desenvolvimento humano no campo, o programa 
integrará sob a coordenação do MDA investimentos de 15 
ministérios, totalizando algo em torno de R$ 11,3 bilhões, e 
iniciativas das três esferas de Poder, priorizando os municípios 
com os menores índices de desenvolvimento humano e 
abrangendo assentamentos, comunidades quilombolas, 
populações indígenas, famílias de pescadores, povoados e 
comunidades tradicionais. 

Assim, programas como o Luz para Todos, que provê uma 
base essencial para outras ações, e o Territórios Digitais, que 
pretende construir dentro de cada Território de Cidadania 
espaços, públicos e gratuitos, de acesso às novas tecnologias 
da informação, entrarão em sinergia. A consultora do Núcleo 
de Estudos Agrários e Desenvolvimento Rural (NEAD), Rossana 
Moura, esclarece a abordagem dos Territórios Digitais: “A inclusão 
digital no campo é mais do que ter acesso a computadores e 
internet, é um exercício da cidadania na interação com o mundo 
da informação e da comunicação, levando em conta a educação e 
a cultura de cada comunidade”.

A previsão é que 60 territórios sejam beneficiados em 2008, 
e 120, até 2010, mas infelizmente, nem todos os territórios 
rurais estão incluídos no programa. Contudo, outros projetos e 
iniciativas surgem para estimular as comunidades a repensar 

Rodrigo Baggio:  
inclusão digital pressupõe 

 políticas públicas consistentes

Quase mil municípios devem 
ser beneficiados pelo programa 
Territórios da Cidadania, destinado 
às 60 áreas rurais com menor índice 
de Desenvolvimento Humano 
(IDH). Planejado pelo Ministério de 
Desenvolvimento Agrário (MDA), o 
programa está dividido em três eixos: 
melhoria da infra-estrutura; incentivo 
à produção; e acesso à cidadania 
e desenvolvimento social. Com as 
premissas de combate à pobreza 
e ao êxodo rural e superação das 
desigualdades regionais, o Territórios 
da Cidadania inova em sua tentativa de 
ultrapassar a fragmentação das políticas 
públicas, criando a possibilidade de 
sinergia entre os entes federativos.
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seu lugar no mundo globalizado 
e, indiretamente, colaborar com as 
iniciativas do governo, ao gerar novas 
metodologias de ensino e difusão de 
informação inovadora. São projetos como 
o do Sindicato dos Trabalhadores Rurais 
de Lucas do Rio Verde (MT).

A palavra apagando incêndios

As preocupações ambientais e o debate 
que geram em torno das práticas agrícolas 
têm colocado em relevo a necessidade 
de uma comunicação multilateral 
que permita a troca de experiências e 
conhecimentos entre as culturas rurais  
e urbanas, em várias regiões do Brasil. 

Foi com a intenção de continuar o 
trabalho de formação e capacitação de 
pequenos agricultores, acampados e 
assentados da reforma agrária, iniciado 
por um projeto que pretendia evitar 
incêndios florestais, que o Sindicato 
dos Trabalhadores Rurais de Lucas do 
Rio Verde (MT) tornou-se um Ponto de 
Cultura, o PC Nortão.  Hoje, ele abrange 
11 municípios no Norte do Mato Grosso, 
onde se localiza a linha de expansão 
do setor agrícola para a exportação (o 
gado e a soja), penetrando na Floresta 
Amazônica. Em seminários e oficinas 
dentro dos assentamentos, acampamentos 
ou no sindicato, os agricultores são 
capacitados e incentivados a construir 
seus próprios jornais e boletins, além de 
fazer uma leitura crítica dos demais meios 
de comunicação. 

No PC Nortão, troca de experiências entre agricultores
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Em uma área onde por vezes os interesses dos grandes 
proprietários e dos pequenos agricultores entram em choque, 
a leitura crítica dos instrumentos de comunicação pretende 
potencializar vozes distantes e sujeitos invisíveis, combatendo 
a unilateralidade da comunicação. O rádio, que é um dos 
principais difusores de informação e entretenimento das 
populações rurais no país, já é percebido de uma outra forma, 
assim como a televisão. “Em cada assentamento encontramos 
antenas parabólicas, e a imagem ainda aparece como uma 
‘verdade’ para o agricultor. Precisamos nos questionar, por 
exemplo, sobre a relevância de recebermos a informação sobre 
quantos quilômetros tem um engarrafamento em São Paulo”, 
pondera o coordenador do PC Nortão, Augusto Pereira.

“Somos guiados pelos princípios da agroecologia. Cultivamos 
o respeito ao meio ambiente através de práticas sustentáveis 
e da generosidade intelectual. Assim, o uso do software livre 
tem mais a ver com a nossa prática. Enquanto a monocultura 
planta uma semente e usa agrotóxicos, nós plantamos dezenas 
de sementes e utilizamos a natureza para o controle”, enfatiza 
Augusto. Essa “agroecologia da informática” fez com que o  
PC Nortão se transformasse recentemente no Pontão de  
Cultura Digital Brasil Central, que visa apoiar outros Pontos  
de Cultura na produção multimídia com software livre. 

A rede no campo

Muito já se escreveu sobre a relação entre a educação, ou 
sua ausência, e o baixo nível de desenvolvimento humano de 
algumas regiões. O que a cultura, a tecnologia, o meio ambiente e 
a participação política têm a ver com isso? Tudo. A comunicação 
não é um instrumento isolado da realidade social, e o processo 
de dominação e desigualdade ainda é um conteúdo histórico 
associado ao vácuo tecnológico, sobretudo quando a tecnologia se 
torna um meio de produção universal, que circunscreve toda uma 
cultura e projeta uma totalidade histórica num mundo que por 
vezes preconiza o fim do mundo rural.

A ausência de uma rede que possibilite uma difusão eficaz 
dessa tecnologia nas comunidades rurais transformou-se em 
um desestímulo a mais para os jovens do campo que têm que 
definir seus objetivos de vida. Seguindo o postulado de Paulo 
Freire segundo o qual “a educação, qualquer que seja o nível em 
que se dê, se fará tão mais verdadeira quanto mais estimule o 
desenvolvimento desta necessidade radical dos seres humanos, 
a de sua expressividade”1 e enxergando na juventude rural 
potencial para muito mais do que o de apenas tornar-se mão-
de-obra para a agricultura, o Instituto Souza Cruz, através 
do Programa Empreendedorismo do Jovem Rural (PEJR), já 
introduziu centenas de jovens no mundo virtual. 

1FREIRE, Paulo. Os camponeses e seus textos de leitura.  
In: Ação Cultural para a Liberdade e outros escritos.  
Ed. Paz e Terra, São Paulo, 2007.

No âmbito do projeto Pontos de 
Cultura, os 45 Pontões de Cultura 
existentes no país atuam como 
articuladores culturais em regiões que 
concentram muitos Pontos. Em 2008, 
a Secretaria de Programas e Projetos 
Culturais (SPPC) pretende financiar a 
criação de mil novos projetos.

A ação Cultura Digital promovida 
pelo programa Cultura Viva fornece 
suporte tecnológico aos Pontos 
de Cultura, que recebem um kit 
multimídia (pequena ilha de edição 
com computador conectado à internet, 
câmeras de vídeo e de fotografia, entre 
outros equipamentos) que possibilita 
a gravação de CDs e a produção de 
material audiovisual e impresso, 
entre outros produtos de registro e 
divulgação. Aos kits somam-se as 
oficinas de conhecimentos livres, 
para que integrantes dos Pontos de 
Cultura aprendam a manusear os 
equipamentos. 

São disponibilizadas também duas 
ferramentas virtuais: o Conversê e o 
Estúdio Livre. O primeiro é um fórum 
de discussão onde os integrantes dos 
Pontos podem trocar informações e 
experiências. O segundo é um espaço 
na web para armazenamento de 
produções multímidias, como vídeos, 
áudios e animações, desenvolvidas 
pelos Pontos de Cultura. As tecnologias 
oferecidas na ação Cultura Digital 
operam com software livre. 

Dessa forma, o Cultura Digital busca 
criar uma rede interligando todos os 
Pontos de Cultura do Brasil, e um 
caminho para a difusão de diferentes 
saberes, idéias e experiências de 
compartilhamento da gestão pública.
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Com esse entendimento, o Centro 
de Desenvolvimento do Jovem Rural 
(Cedejor) do Vale do Rio Pardo mobilizou 
instituições locais para construir o projeto 
de um sistema de acesso via rádio nas 
comunidades do Passo da Areia e de 
Albardão, no município de Rio Pardo (RS), 
onde não há telefonia fixa. Formulador 
do projeto, o educador do Cedejor Adair 
Pozzebon, conta como surgiu a idéia:  

“Em Grão-Pará (SC), vi a possibilidade de 
a internet chegar às comunidades rurais 
via rádio. Foi assim que o projeto surgiu e, 
hoje, conta com o apoio de 10 entidades. 
Nas escolas do município, já havia 
computadores, mas sem conexão. Nosso 
objetivo é contribuir para a qualidade 
do ensino, dotando o meio rural de mais 
possibilidades de aprendizado”. 

Os jovens do PEJR contam com um 
laboratório de informática em cada um de 
seus núcleos e, utilizando-o na pesquisa 
e na redação de seus projetos, perdem o 
medo e descobrem as possibilidades e 
as dimensões do mundo virtual. Assim, 
ao mesmo tempo em que percebem o 
computador como instrumento para 
construir novas fontes de renda e gerenciar 
suas unidades familiares de produção, 
apresentam seus projetos aos possíveis 
financiadores utilizando slides e datashow. 
Além disso, o progresso técnico introduz 
novas formas de relacionamento com 
outros jovens, dentro do próprio território 
e fora dele, propiciando a troca de saberes, 
imagens, amores e palavras.

Acima, jovens do PEJR  
ganham o mundo através da rede

Ao lado, o educador Adair Pozzebon vislumbra 
novas oportunidades com a internet via rádio
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A família vem de barco, bicicleta, a 
pé. Vão chegando de soslaio, quase 
sempre puxados pela mão do filho menor 
curioso, na esteira do cheiro da pipoca. 
Vêm todos de banho tomado, cabelos 
alinhados e roupa de domingo. Diante 
deles, uma tela de uns 40 m2 em média, 
inflável, cinemascope, improvisada 
numa parede e montada em cima de um 
caminhão, na beira do rio, na praça ou 
mesmo numa supertenda com direito a 
ar-condicionado, espanta! Ali, contaram, 
aparecerão imagens, coloridas, preto-e-
branco, distorcidas, eletrizantes. Algo 
ganhará forma, enredo. Alguém vai sofrer, 
rir, emudecer. 

E não haverá controle remoto para 
zapear ou interromper. A emoção passará 
por um filete de luz acima de suas cabeças. 
O som, potente, virá de umas caixas presas 
aos postes. E assim se fará o tal cinema. 
Tão falado pelos antigos, mas, de fato, 
nunca visto. A desconfiança, a estranheza 
e um frenesi inicial cederão lugar a um 
‘quase não piscar’, a uma gargalhada aqui 
e ali, a um passar de mão na boca, a um 

Cinema  
 onde não há
Denise Lopes comentário efusivo marcado por um tapa 

na perna, a um encher d’água nos olhos. 
E, ao final, vão querer conhecer o projetor, 
fazer perguntas, comentar a história, 
agradecer e saber quando vai ter mais.

O ritual repete-se nas exibições 
promovidas pelos inúmeros projetos 
itinerantes que levam o cinema aonde 
ele não chega; ou seja, à quase totalidade 
das cidades brasileiras. Afinal, segundo 
o Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), 92% dos municípios do 
país não possuem cinema.

Algumas iniciativas dão tão certo 
que seus números desbancam até os do 
circuito comercial. O Cine Tela Brasil, da 
dupla Laís Bodanzky e Luiz Bolognesi, 
registra 86% de ocupação a cada sessão 
do seu ‘cinema que anda’, a maior taxa 
verificada no Brasil, muito superior 
aos atuais 35% do circuito tradicional. 
Cinema no Rio, Cinema na Roça, Circuito 
Itinerante de Cinema, Cinema nos Trilhos, 
entre outros: reunidas, suas marcas de 
audiência não deixam a desejar à potente 
casa dos milhões dos cinemas oficiais. 
Em outra ponta, governos municipais e 
estaduais apóiam em maior ou menor grau 
esse movimento, enquanto projetos do 
governo federal como Programadora Brasil, 
Revelando os Brasis e DocTV ajudam 
a espalhar e interiorizar a produção 
cinematográfica.
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Para além do aspecto lúdico e da 
oportunidade oferecida à maioria dos 
espectadores de assistir à primeira 
sessão de cinema, muitos desses projetos 
são responsáveis pela integração local, 
suscitando o interesse por atividades 
cineclubistas, dando vazão a vocações 
artísticas e culturais, e, em especial, 
mapeando o deserto de cinema que se 
estende do Oiapoque ao Chuí.

Na maioria das periferias e cidades 
do interior visitadas, algum dia houve 
um cinema, que outrora fez sucesso e 
hoje jaz abandonado ou foi transformado 
em supermercado, banco ou templo. 
São mudanças que só os mais velhos 
acompanharam.

Cinema no Rio e Cinema nos Trilhos

Inácio Neves é um que não perde a oportunidade de ir 
registrando, coletando e catalogando, a cada parada das 
caravanas que coordena, todas as informações referentes às 
atividades locais de cinema. Idealizador do Cinema no Rio, que 
leva filmes brasileiros às populações ribeirinhas do São Francisco, 
ele também participa do Cinema nos Trilhos, através da CineAr, 
que, em parceria com a Fundação Vale, exibe produções 
nacionais nas cidades cortadas pelas estradas de ferro que servem 
à Vale. 

Quem o conhece sabe que, mal ele salta, já sai perguntando: 
“Aqui já teve cinema?”, “Ficava onde?”, “Tá de pé o prédio?”, “Quem 
era o projecionista? Tá vivo? Dá pra falar com ele hoje ainda?”. 
Com uma câmera em punho e o auxílio de alguns adeptos, como o 
cineasta Helvécio Marins, sai filmando depoimentos, escaneando 
fotos antigas das salas, fotografando espaços, entrevistando e 
anotando. O destino de tantas informações colhidas durante os 
dois projetos nem ele sabe ao certo qual será. “Tenho material para 
um longa, documentário, sobre a morte dos cinemas no interior, 
mas também posso fazer um livro. Pesquisamos ainda outras 

Praça cheia durante uma sessão do Cinema nos Trilhos
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coisas, como mudanças nos hábitos alimentares e na relação com 
o meio ambiente”, diz Helvécio. Os depoimentos registrados em 
vídeo são editados e projetados antes das sessões do Cinema no 
Rio e do Cinema nos Trilhos, como tentativa de interagir com o 
público, que vê, na tela, populares da cidade, vizinhos e amigos. 

Na programação deste ano do Cinema no Rio, há os curtas 
folclóricos da série de animação Juro que vi – O curupira, O 
boto e Matinta Pereira (Humberto Avelar), Iara (Sérgio Glenes) e 
Nascente (Helvécio Marins). Abril Despedaçado (Walter Salles), 
Narradores de Javé (Eliane Caffé) e Mutum (Sandra Kogut) estão 
no cardápio dos longas. Já no Cinema nos Trilhos, a estrela é 
Tapete vermelho, (Luiz Alberto Pereira), longa sobre Mazzaropi. Os 
curtas são realizações de outros projetos da Fundação Vale, como 
Albertinho, animação produzida por jovens de Vitória, ou trabalhos 
de cineastas das regiões visitadas, como Da janela do meu quarto 
(Cao Guimarães-MG) e No princípio era o verbo (Virgínia Jorge-BA).

A Oficina de Imagem e Movimento também acontece nos dois 
projetos, à tarde. Enquanto a tela é inflada, as crianças aprendem 
a construir o traumatrópio e o flip-book, que ensinam o princípio 
da animação e da técnica cinematográfica. “Muitas ficam divididas 
com a brincadeira de encher a tela. Acham que vai virar pula-pula”, 
conta Inácio. A dispersão dura pouco. A tela inflável de 10 por 7,5 
metros é armada em 15 minutos. Cartazes, panfletos e carros de 
som anunciam a sessão. As cadeiras se esgotarão rapidamente, e 
logo os meio-fios, as bicicletas e as árvores servirão de assento.

Instalada num trailer, a cabine de 
projeção do Cinema no Rio tem projetor de 
35 mm, som dolby digital, jogo de lentes, 
projetor reserva e projetor digital de vídeo. 
Quatro caixas laterais e duas centrais, de 
18 polegadas cada, garantem a potência 
do som, que chega a 7 mil watts. Por sua 
vez, o Cinema nos Trilhos tem projetores 
de 35 e 16mm, aparelho de DVD e vídeo, 
computador, som dolby stereo e 10 caixas 

Oficina do Cinema no Rio, em Abaré (BA)

Olhos atentos e muita emoção na primeira sessão em Curralinho (PA) 
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acústicas. A estrutura de tela é a mesma, 
com área de projeção de 8 por 3,8 metros, 
além de retificador e lanterna para lâmpada 
de 3 mil watts, que imprime maior nitidez. 
Todo o equipamento segue por terra. As 
equipes vão a bordo do barco-hotel 
Luminar nas partes navegáveis do São 
Francisco, no caso do Cinema no Rio, e de 
trem, quando há transporte de passageiros, 
no caso do Cinema nos Trilhos.

Ambos os projetos ficam um dia 
em cada cidade, onde são contratados 
dois pipoqueiros e três ajudantes.“Isso 
contribui para a interação”, constata Inácio. 
Para operar a estrutura de projeção, um 
técnico com experiência de mais de 30 
anos: Wagner Roberto.“Comecei como 
projecionista aos 14 anos, no poeira São 
Geraldo de Monlevade (MG). Lá havia 
dois cinemas. Hoje, com 90 mil habitantes, 
não há nenhum”, conta. Seu Waguinho 
mostra o projetor, explica o processo dos 
24 quadros por segundo e, na hora de ligar 
a máquina, sempre tem a companhia dos 
que preferem assistir da cabine.“Pareço 
até presidente de tanta gente em volta. Às 
vezes, chegamos terça, e a cidade muda, 
fica parecendo fim de semana, mas o 
que mais toca são as crianças. Quando 
chove, elas ficam secando as cadeiras”, 
diz o projecionista, que lembra seu 
primeiro filme: “um western com Alan 
Ladd”.“Por isso, nesses projetos tenho 
que caprichar. É ao ar livre, e a maioria 
está vendo seu primeiro filme no cinema”, 
explica o amante de Truffaut, Kubrick e 

Antonioni. Em março de 2008, o Cinema no Rio visitou 10 cidades 
na Bahia, Sergipe, Recife e Alagoas. Já o Cinema nos Trilhos, que 
contemplou, nos seus dois primeiros anos, Pará e Maranhão, no 
entorno da Estrada de Ferro Carajás (EFC), foi ampliado este ano, 
incorporando municípios baianos, mineiros, goianos e capixabas 
cortados pela Estrada de Ferro Vitória a Minas (EFVM) e pela 
Ferrovia Centro Atlântica (FCA). Iniciado em 2005, já atingiu mais 
de 25 mil pessoas. 

Além do Cinema nos Trilhos, a Fundação Vale desenvolve o 
Projeto Animação nas escolas públicas de Vitória, com oficinas para 
150 jovens, e o Núcleo Profissionalizante AnimAzul, onde os mais 
experientes prestam serviços remunerados. O Cinema nos Trilhos 
traça ainda um perfil dos moradores por onde passa, identificando 
códigos, situações socioeconômicas e diferenças nas interpretações 
das linhas férreas. A cada edição, grupos tradicionais locais de 
congada, folia-de-reis, marujada e batuque são convidados a 
apresentar-se antes das sessões.“Revitalizamos as tradições locais, 
democratizamos o acesso aos bens culturais e realizamos estudos 
antropológicos. O cinema vira pretexto para descobertas sobre o 
público com o qual se comunica”, completa Inácio.

Cinema na Roça

Ainda mais longe dos centros urbanos, o administrador 
de empresas Marcelo Antunes, idealizador do Cinema na 
Roça, desenvolve um trabalho similar com as famílias da 
Transamazônica. Sua expedição só pára onde há remanescentes 
da época da construção da polêmica rodovia do início dos anos 
1970. – “Mais do que levar cinema a quem não tem, usamos o 
cinema como mote integrador. Aproximamos pessoas e ensinamos 
o ofício da exibição, para que se interessem e queiram fazer 
projeções em DVD depois da nossa partida”, diz. Como Inácio, 
Marcelo também pesquisa. Na sua equipe, há antropólogos e 
sociólogos e, ao chegar ao final da rodovia, pretende reunir num 
livro o material levantado sobre a odisséia da Transamazônica e 
suas mazelas atuais.

Cinema nos Trilhos, em Bambui (MG)
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O Cinema na Roça viaja com tela inflável de 7 por 8 metros, 
gerador elétrico e aparelho de DVD. “A gente lança a idéia do 
cinema. Os moradores é que escolhem os filmes e se organizam 
para que a sessão aconteça. Quando inflam a tela, se sentem parte 
daquilo. Tem gente que participa da logística de montagem e não 
aparece para a exibição. Tem gente que vem porque quer aprender 
a operar o DVD. Tem uns que chegam só para namorar. Outros, só 
para fazer as pazes com o vizinho”, conta Marcelo Antunes.

Ao contrário dos demais projetos itinerantes, o Cinema na Roça 
exibe também produções estrangeiras. “A gente tenta vender o 
peixe, ensinando a pescar. Nem sempre eles querem assistir aos 
nacionais. Antes, só passávamos brasileiros, depois sentimos 
que mais importante era que a comunidade estivesse envolvida 
e consciente de que, para conseguir qualquer coisa, tem que ter 
organização e participação política. Se um rapaz do interior ficar 
ali projetando filmes em vez de migrar para centros urbanos, já 
teremos feito muito”, acredita.

Marcelo também conta que a negociação dos filmes  
nacionais não é simples. “Cinema, aspirina e urubus (Marcelo 
Gomes) pediu R$ 400 por dia de exibição. Por Cidade de Deus 
(Fernando Meirelles), nos cobraram R$ 1 mil. Dois Filhos de 
Francisco (Breno Silveira) não conseguimos. Saneamento Básico 
(Jorge Furtado), que tem tudo a ver, não está liberado ainda. Se 
dependêssemos só do filme brasileiro, estaríamos inviabilizados”, 
conclui o administrador.

Da MPL Corporation, ele tem 30 títulos. “Compramos um 
pacote que vale para quantas projeções precisarmos”, diz. 
Ratatouille (2007), a última animação da Disney em cartaz, está  
no Cinema na Roça desde o ano passado, graças a esse acordo,  
e é sucesso garantido.”

No entanto, nem tudo está perdido no terreno nacional. A 
Riofilme cedeu direitos sobre seus filmes, entre eles Quase Dois 
Irmãos (Lúcia Murat), Garotas do ABC (Carlos Reichenbach), e 
Mulheres do Brasil (Malu de Martino). “Já com a Globofilmes 
não conseguimos nada”, diz. Segundo Marcelo, produtoras como 
Videofilmes, LCBarreto, Casa de Cinema de Porto Alegre e Tietê 
Produções, foram mais parceiras. Algumas cobraram valores 
simbólicos. Central do Brasil (Walter Salles), Caminho das nuvens 
(Vicente Amorim), o curta Ilha das Flores (Jorge Furtado), e Tainá, 
uma aventura na Amazônia (Tânia Lamarca e Sérgio Bloch) foram 

alguns dos negociados. “Caminho, Tainá e 
Central são eternos no projeto”, diz Marcelo, 
que ainda não trabalha com a Programadora 
Brasil, do Governo Federal, que oferece 
títulos nacionais para projetos como o dele.

Iniciado em agosto de 2005, no 
interior do Rio de Janeiro, o Cinema na 
Roça percorreu só ali mais de sete mil 
quilômetros. “Procurávamos cidades com 
baixo IDH (Índice de Desenvolvimento 
Humano) da zona rural”, explica Marcelo. 
Silva Jardim, Trajano de Moraes e Tanguá 
foram algumas das visitadas. Em cada 
cidade, ele busca o apoio do poder 
público local. “Sem ele, muitas vezes 
não conseguimos viabilizar a ida àquele 
município. A ajuda pode vir na forma 
de estada, alimentação ou combustível”, 
acrescenta.

Durante 2006 e 2007, o projeto teve 
aportes incentivados pela Lei Rouanet, 
mas, no momento, a captação expirou. Em 
janeiro e fevereiro deste ano, o projeto 
esteve em comunidades da BR230, entre 
Marabá (PA) e Lábrea (AM). A Brasil Social, 
que realiza o Cinema na Roça, promove 
também o Cinema na Escola, que leva 
filmes às escolas públicas.

Circuito Itinerante de Cinema

É assim também no Circuito Itinerante 
de Cinema, que nasceu em 2005, dentro 
do Festival de Belém do Cinema Brasileiro 

Cinema na Roça: registro, oficina 
e exibição, do interior do Rio de 
Janeiro à Amazônia
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(FestCine Belém) e atende a comunidades 
carentes do Pará, além de escolas, presídios, 
hospitais, leprosários e creches. “O projeto 
surgiu de uma necessidade. Cento e 
quarenta e três municípios do Pará não 
possuem sala de cinema. Só Belém e mais 
um têm. Cerca de 95% das pessoas que 
participam nunca pisaram num cinema 
antes”, diz a atriz Dira Paes, que, junto com 
o produtor cultural Emanoel Freitas, realiza, 
por meio do Instituto Amazônia Imaginária, 
tanto o Circuito, quanto o FestCine Belém.

Como o Pará tem 39 ilhas, o projeto 
acontece prioritariamente em localidades 
ribeirinhas, e o barco é o transporte mais 
usado na locomoção do Circuito e do 
público. “Carregamos, muitas vezes em 
barcos, tela de 40 m2, som dolby stereo, 500 
cadeiras e uma pipoqueira. Porque sem 
pipoca não tem cinema!”, afirma Dira.

Os filmes do Circuito seguem o 
princípio geral dos programas itinerantes: 
não podem haver restrições, a censura 
tem que ser livre. As sessões abrem com 
a produção local de curtas. Segundo 
Dira, Açaí com Jabá (Marcos Daibes, 
Waleriano Duarte e Alan Rodrigues) já 
é um clássico da programação. Outro 
sucesso é O Casamento de Louise (Betse 
de Paula), que tem Dira no elenco. “Não 
gosto de passar os filmes em que atuo, 
mas o fato é que, quando estou no elenco, 
tenho mais facilidade de conseguir a 
autorização de exibição”, conta a atriz. 
Ano passado, o Circuito, montado 
no Furo do Piriquitaquara, na Ilha do 
Combu, passou Ele, o Boto, de Walter 
Lima Jr, que completava 20 anos de 
sua primeira exibição e foi o primeiro 
longa de Dira. “Nós voltaremos lá este 
ano, eles reclamaram que tudo que passa 
por lá não volta”, conta. Em sua quarta 
edição, iniciada em abril, o projeto já tem 
agendado para este ano também Goianésia 
do Pará e Tailândia.

Em três anos, o Circuito realizou 
cerca de 250 sessões, em 150 localidades, 
contabilizando público superior a 200 
mil espectadores. Patrocinado, como 
parte do FestCine Belém, inicialmente, 
pela Petrobras (R$ 750 mil), Banco da 

Amazônia (R$ 300 mil) e Eletrobrás (R$ 150 mil), tem custo médio 
de R$ 5 mil por sessão. A TBE (Transmissoras Brasileiras de 
Energia), que o patrocina desde 2007, com R$ 220 mil, ganha este 
ano o reforço da Oi Futuro, que entra com cerca de R$ 250 mil. 
Agora, o sonho de Dira é ter um caminhão que vire cinema, como 
o do Cine Tela Brasil. “Não queremos abandonar a exibição ao ar 
livre, mas, numa floresta tropical, chove toda hora e temos que 
interromper. O caminhão-tenda facilitaria”, sonha a atriz.

Cine Tela Brasil

A estrutura conquistada pelo Cine Mambembe, hoje Cine Tela 
Brasil, é cobiçada por quase todos os projetos itinerantes. Por oito 
anos consecutivos, de 1996 a 2004, o casal de cineastas de São 
Paulo, Laís Bodanzky (Chega de Saudade e Bicho de Sete Cabeças) 
e Luiz Bolognesi (roteirista premiado de Chega de Saudade), 
percorreu o Brasil numa picape com tela, gerador e projetor, 
exibindo filmes nacionais. Foram mais de 25 mil quilômetros 
rodados, em especial no interior das regiões Norte, Nordeste e 
Centro-oeste.

Há quatro anos, graças ao patrocínio da Companhia de 
Concessões Rodoviárias (CCR), o Cine Mambembe transformou-se 
no primeiro “cinema que anda”: o Cine Tela Brasil. Transportada 
num caminhão e montada a cada semana numa cidade diferente, 
a sala sobre rodas conta com 225 assentos, ar-condicionado, 
projeção cinemascope 35mm, som estéreo surround, com leitor a 
laser e tela de 21 m2; padrão, segundo a coordenadora de produção 
Alessandra Dorgan, de “sala de cinema classe A”. “O projetor fica 
dentro do caminhão, que tem uma janela que abre para dentro 
da tenda anexa. Montamos na quarta e exibimos quinta, sexta e 
sábado”, conta Dira.

Com quatro sessões diárias, duas de longas infantis e duas 
para adultos, o Cine Tela Brasil, se considerado como sala de 
cinema, responde hoje pela maior taxa de ocupação do país. Bate 
86%, segundo Alessandra, contra a média de 35% dos cinemas 
convencionais. Se levarmos em conta o custo da manutenção do 
projeto e da concepção do caminhão que vira cinema, certamente 
a relação custo/benefício será satisfatória. Sem férias, com 
projeções agendadas de janeiro a janeiro e forte itinerância, o Cine 
Tela Brasil faz cerca de 44 cidades por ano, contabilizando um 
público acima de 350 mil espectadores – sucesso para distribuidor 
nenhum botar defeito.

Mesmo assim, a dificuldade para obter o direito de exibir 
os filmes permanece. “Algumas distribuidoras são parceiras, 
outras trabalham com valor de mercado, mas de graça nunca 
conseguimos”. Em março, o projeto contava com quatro longas: 
O homem que desafiou o diabo (Moacyr Góes), Fica comigo 
esta noite’ (João Falcão), Turma da Mônica em uma aventura no 
tempo (produção Maurício de Souza e Diler) e O mundo em duas 
voltas (David Schürmann), e já havia percorrido municípios da 
RodoNorte, no Paraná.
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Com foco nas cidades do interior e nas periferias dos grandes 
centros de São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná, onde atua a CCR, 
o Cine Tela Brasil promove ainda oficinas de roteiro, direção, 
operação de câmera, direção de arte e produção. Os filmes 
realizados numa oficina, geralmente são exibidos ainda na  
própria cidade.

A maratona inicial do projeto deu origem ao documentário 
Cine Mambembe – o cinema descobre o Brasil (1999), co-dirigido 
por Laís e Luiz. Com 56 minutos, foi uma das primeiras captações 
em vídeo a ganhar transferência para película no país. Exibido 
também na Europa e nos Estados Unidos, já atingiu cerca de um 
milhão de espectadores e ganhou prêmios; entre eles, Melhor 
Filme de Vanguarda no Festival Internacional Latino-Americano 
de Nova York (EUA) e Melhor Documentário da América Latina 
no Festival de Havana (Cuba). É uma prova de que trabalhar com 
cinema no interior é mesmo motivo de prêmio.

Cinema com consciência ecológica

Nem só de projetos itinerantes vivem os ‘sem-tela’ brasileiros. 
Festivais e cinemas bancados por instituições sem fins lucrativos 
também cumprem importante papel na difusão do audiovisual. 
Não é à toa que, hoje, mais de 120 festivais de cinema acontecem 
no território nacional a cada ano. O Instituto Terra, em Aimorés 
(MG), divisa com o Espírito Santo, e o Festival Nacional de Cinema 
e Vídeo Rural de Piratuba, no Paraná, são exemplos desse esforço.

No Instituto Terra, do conceituado 
fotógrafo Sebastião Salgado, o Cine Teatro 
Terra foi inaugurado em 2004. Além de 
atender aos jovens do curso pós-técnico em 
recuperação ambiental e desenvolvimento 
sustentável promovido pelo instituto 
e aos 25 mil habitantes da cidade e 
adjacências, o Cine Teatro, com capacidade 
para 160 pessoas e projetor trazido da 
Europa pela Unesco, está aberto também 
a apresentações de grupos de fora e já 
recebeu montagens de A tempestade, de 
William Shakespeare, O roxinol e a rosa, 
de Oscar Wilde, e o teatro de fantoche 
Juquinha e as nascentes, que percorreu as 
escolas da região.

Sem programação fixa, o instituto 
prioriza filmes de temática ambiental. 
Dois filhos de Francisco, Um dia depois 
de amanhã (Roland Emmerich), o 
documentário Uma verdade inconveniente 
(Davis Guggenheim), com Al Gore, e a 
série televisiva Um pé de quê?, com Regina 
Casé – que dedicou um programa ao 
Instituto Terra– são alguns dos clássicos 
da programação. Entretanto, quando 

Ao lado, alunos do Instituto Terra. Quase 
todos assistiram à primeira sessão de 
cinema no Cine Teatro Terra

Acima, Josieli Porteli, também estudante do 
curso de recuperação ambiental
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perguntados sobre o que mais gostaram 
nos últimos tempos, a maioria dos alunos 
aponta, sem titubear, um filme de ação: A 
lenda do tesouro perdido (Jon Turteltaub). 

A grande maioria do público do 
Cine Teatro, 98%, tem ali sua primeira 
experiência com o cinema, já que, no 
raio de 215 quilômetros, entre Valadares 
e Colatina, não há salas de exibição. “A 
primeira vez que vi cinema foi aqui. É 
grande, né? Diferente da televisão”, diz 
Josieli Porteli, 21 anos, estudante do Terra, 
vinda de Vila Valério (ES). Como todos os 
alunos, Josieli passará dois anos interna, 
recebendo uma bolsa de R$ 120 mensais. 
Ela sonha com a profissionalização 
que, espera, vai tirá-la “de uma vida 

sem perspectivas”. Quando formar-se, Josieli atuará, sobretudo, 
convencendo agricultores e pecuaristas da região da importância 
de preservar a floresta.

Iniciada em novembro de 1999, a recuperação da Mata Atlântica 
na fazenda de Salgado, que comprou as partes dos irmãos quando 
seu pai ainda era vivo, já é uma realidade. Mesmo de longe, ele 
comanda o plantio de cerca de 293 espécies, como jacarandá, 
pau-brasil, cedro, jequitibá e peroba amarela, preciosidades 
numa área ainda mais degradada depois da inauguração, em 
2005, da barragem da Hidrelétrica Eliezer Batista. A barragem 
encobriu a cidade vizinha, Itueta, e deixou o Rio Doce, que corta 
Aimorés, praticamente seco. A última leva de alunos participou do 
reflorestamento dos 709 hectares onde funciona o instituto e foi 
toda contratada pelo Instituto Estadual de Florestas local. 

Um festival rural

Iniciativa da Prefeitura Municipal de 
Piratuba, com aportes do Ministério do 
Desenvolvimento Agrário e repasses da 
Lei Estadual de Incentivo à Cultura, o 
Festival Nacional de Cinema e Vídeo 
Rural de Piratuba começou como mostra 
em 2005 e, em dois anos, virou festival, 
reunindo cerca de 10 mil visitantes.

Os temas dos filmes selecionados 
priorizam a agricultura familiar, questões 
fundiárias e socioambientais. Os 
prêmios, nas categorias documentário, 
amador, curta e programa televisivo, são 
concedidos por um júri formado por 
agricultores da região. A cidade de cinco 
mil habitantes vive do turismo, graças 
ao Complexo de Águas Quentes, mas 
conta com uma sala de cinema. Por isso, 
durante o festival, a quadra do Parque das 
Termas foi transformada em uma grande 
sala de projeção para a exibição de 32 

filmes, a maioria produzida no interior do 
estado. Na categoria Curta, o vídeo “Terra 
e Juventude”, com roteiro e direção de 
Marcelo Goulart e realizado pelo Instituto 
Souza Cruz, ficou em terceiro lugar. A 
primeira e a segunda colocações foram, 
respectivamente, de “Mbya Reko – Vida 
Guarani”, de Eonir Malgaresi, e “De Sol a 
Sol”, de Gil Goss e Gisleine Guerra.

O festival promove ainda oficinas 
de cinema, TV e fotografia e eventos 
paralelos, como apresentações musicais 
e a Feira de Produtos e Artesanato da 
Agricultura Familiar. “O festival, além de 
incentivar a produção de filmes rurais, 
promove a valorização do homem do 
campo e intensifica a vocação turística da 
região”, afirma Tiago Bresolin, da comissão 
organizadora. Evento bianual, terá sua 
próxima edição em julho de 2009.
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A idéia preconceituosa de que o brasileiro não gosta de ler vem perdendo força diante 
do grande público que visita as feiras de livro e os festivais literários no país. No meio 
rural, iniciativas particulares e do governo tentam destruir as barreiras que ainda afastam 
os homens do campo das bibliotecas e construir, em seu lugar, histórias como as das 
mulheres de Alter do Chão, uma comunidade de Santarém (PA). Lá, após a instalação 
de uma biblioteca pela Expedição Vaga Lume, as novelas deixaram de ser o principal 
entretenimento das mães de família, que, agora, pegam livros emprestados e, à noite, 
lêem para os filhos.

Livros para ampliar o tempo e os horizontes

“É um absurdo que nas escolas de formação básica, quando o hábito da leitura está 
sendo ensinado às crianças, não haja a obrigatoriedade de uma biblioteca. A leitura 
precisa ser incentivada desde cedo.” A afirmação refere-se à lei que restringe a exigência 
de instalação de bibliotecas aos estabelecimentos de ensino superior. E quem afirma é 
Elizabeth Serra, ex-diretora da Biblioteca Pública do Estado do Rio de Janeiro e atual 
secretária-geral da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil (FNLIJ), a seção 
brasileira do International Board on Books for Young People, associação internacional, que 
tem por objetivo promover a leitura e divulgar livros de qualidade para crianças e jovens. 

Citando o educador Anísio Teixeira, Elizabeth observa que “a escola tem um tempo 
marcado” e que as bibliotecas, ao contrário, “podem ser para a vida toda. São o espaço 
de que os jovens precisam para expandir o seu tempo e a sua curiosidade”. Pensando 
nisso, ela recorda o caso de um jovem do município de Urbano Santos, numa área rural 
do Maranhão: “A leitura ampliou os horizontes desse rapaz de tal forma, que ele decidiu 
estudar biblioteconomia e está ajudando a montar bibliotecas em áreas remotas do estado”.

O problema, no entanto, não se limita à simples existência de espaços físicos. É preciso 
também investir na produção literária de qualidade: “Não é o livro técnico ou regional que 
atrai o leitor, até porque os jovens do campo ou da cidade têm os mesmos sentimentos e 
problemas comuns, como a descoberta da sexualidade ou a escolha da profissão. O livro 
não precisa ser necessariamente de um autor da mesma região que o leitor. Basta pensar 
em Monteiro Lobato. Ele é universal e tem um ótimo trabalho falando do meio rural, 

O direito de ler
Vencendo desafios para incentivar o hábito de leitura em 
comunidades rurais, iniciativas públicas e privadas revelam um 
povo ávido por histórias

Alba Valéria Mendonça
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Plantando livros 

As dificuldades podem ser muitas, mas, 
o cultivo da leitura é um processo lento 
e gradual que sempre dá bons frutos. “As 
pessoas começam lendo gibis, passam 
para livros de receitas e sobre técnicas 
agrícolas, pegam livros didáticos para 
os trabalhos da escola e, quando menos 
percebem, estão lendo clássicos. Eles 
sentem que, aos poucos, através da leitura, 
vão expandindo seus horizontes, não 
só por ampliar seu conhecimento sobre 
outras culturas, mas também por verem 
que podem melhorar a qualidade de vida 
na própria comunidade”, garante Cleide 
Cristina Soares, coordenadora geral de Ação 
Cultural do Ministério do Desenvolvimento 
Agrário (MDA).

Criado em 2003 e subordinado ao MDA,  
o projeto Arca das Letras visa incentivar 

porque escrevia para crianças de forma 
inteligente. O livro tem de ser de qualidade, 
ter linguagem acessível e ser bem escrito, 
seja de culinária, ficção, didático ou de 
poesia. É isso que o torna atraente, que 
encanta o leitor”, insiste a secretária-
geral da FNLIJ, enfatizando também a 
necessidade de investir na boa formação 
dos educadores, que serão multiplicadores 
do hábito de leitura entre os alunos. 

No interior do Rio Grande do Sul ou 
nos confins da Amazônia, a experiência 
de iniciativas como a Arca das Letras e a 
Expedição Vaga Lume parece comprovar 
a opinião de Elizabeth Serra, tanto no que 
diz respeito à qualidade dos livros como 
no que se refere à importância de formar 
agentes de leitura.

Elizabeth Serra: secretária-geral 
da Fundação Nacional do Livro 
Infantil e Juvenil

Crianças da Serrinha  
aprendem o prazer dos livros
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Para a coordenadora do programa, 
um dos principais frutos desse esforço 
é a melhora dos resultados na escola: 

“Verificamos que, nas comunidades 
atendidas pela Arca, houve redução da 
evasão escolar”, informa Cleide. De fato, 
parece bastante natural, já que, para o 
estudante, a leitura, os conhecimentos, as 
idéias e o prazer que ela traz, comprova a 
utilidade real do ensino formal, ao mesmo 
tempo que internaliza as habilidades 
exigidas para sua evolução escolar.

Na Serrinha, ler está na moda

Uma das mais recentes bibliotecas 
implantadas pela Arca da Leitura fica na 
comunidade quilombola (não reconhecida 
oficialmente) da Serrinha, no município 
de Cristal (RS), e funciona na casa do 
agricultor Marcos André Oliveira Borges, 
que, desde dezembro de 2007, atende a 85 
famílias, um total de aproximadamente 
600 pessoas. Marcos André e sua 
mulher, Miriam, foram escolhidos pela 
comunidade e capacitados para organizar 
e manter a biblioteca e receberam noções 
básicas de como catalogar e expor os livros 
por assunto, de modo a facilitar a pesquisa 
pelos interessados. Também foram 
orientados a estimular os empréstimos  

e facilitar o acesso à leitura em zonas rurais, principalmente 
em assentamentos, áreas de agricultura familiar e comunidades 
quilombolas. As comunidades selecionadas recebem um kit 
composto de estante pré-moldada e um acervo inicial de 200 
livros. De acordo com o Ministério, há, hoje, 4.647 bibliotecas 
em comunidades rurais de 1.452 municípios brasileiros, com um 
total de mais de um milhão de livros e atendendo a cerca de 500 
mil famílias. 

No início, eram os coordenadores do Ministério que buscavam 
comunidades onde a Arca pudesse ser instalada. Hoje, são as 
próprias comunidades que, através de suas associações, procuram 
o programa para solicitar a instalação. Os coordenadores, então, 
fazem o levantamento das necessidades da região e buscam entre 
os moradores duas pessoas que possam ser treinadas para atuar 
como mediadores de leitura voluntários. Geralmente, a função 
é delegada a um líder comunitário. “Buscamos preparar pessoas 
que sejam líderes, que tenham o respeito da comunidade. Um dos 
pré-requisitos básicos para a montagem da Arca é que seja feita 
num local de fácil acesso para todos e onde haja sempre alguém 
para atender aos interessados. Normalmente, o local escolhido é 
uma associação ou a casa dos mediadores de leitura voluntários. 
Não há um horário fixo de funcionamento, a Arca adapta-se às 
necessidades locais. O importante é que esteja sempre aberta e 
tenha gente para orientar os leitores em suas pesquisas”, destaca  
Cleide, sublinhando que, para que a biblioteca atinja seu objetivo 
de disseminar a leitura, “é preciso que esteja próxima e aberta à 
comunidade, como um posto médico”. 

A grande dificuldade está na manutenção, na organização 
dos livros e na preservação de suas condições de uso. Daí a 
importância de capacitar os voluntários para gerenciá-las. Cleide 
Cristina conta que um fator essencial para o sucesso da Arca das 
Letras é a composição do acervo, que combina obras próximas à 
realidade da região, livros técnicos, didáticos e clássicos. São as 
próprias comunidades que escolhem os acervos que desejam ter, 
mas neles devem constar livros didáticos, literatura para crianças, 
jovens e adultos e obras sobre saúde, contemplando todos os 
segmentos da comunidade. Com o tempo, o acervo vai sendo 
aumentado mediante doações feitas por pessoas e entidades 
ligadas à comunidade. 

“É preciso que [a biblioteca] esteja 
próxima e aberta à comunidade, como 
um posto médico”

Cleide Cristina Soares,  
coordenadora geral de Ação Cultural do Ministério do Desenvolvimento Agrário

Marcos André e Mirian, agentes de leitura na Serrinha: 
mais rodas de leitura para atrair a comunidade
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de livros e promover eventos, como  
grupos de leitura e campanhas de doações 
de livros, para atrair a comunidade. 

Comprovando que bem longe de 
uma incompatibilidade de gostos, o 
desenvolvimento do hábito de leitura é, 
sobretudo, uma questão de oferta, Marcos 
conta que o projeto virou uma febre entre 
as crianças e os jovens da Serrinha, que, 
até a instalação da Arca, não dispunham 
de nenhuma sala de leitura. “A gente 
empresta de oito a 15 livros por semana. 

As crianças da Serrinha levam os livros para a escola da região e 
emprestam a crianças de outras comunidades. Elas vêm aqui para 
fazer as pesquisas e os deveres da escola. Já os jovens preferem os 
livros de contos e romances. O movimento diminui no período de 
colheita do fumo, pois os jovens ajudam na lavoura. Os livros dão 
a eles uma possibilidade de conhecimento da vida que os pais 
deles não tiveram”, observa Marcos André.

Embora lamente que boa parte dos adultos da comunidade seja 
analfabeta, o mediador lembra que, apesar disso, a curiosidade 
já levou alguns deles a visitar a biblioteca. Nos planos de Marcos 
está a promoção de mais rodas de leitura, após o período da 
colheita do fumo, para atrair a comunidade.

A escola como porta de entrada

Nas mais longínquas regiões da Amazônia Legal, resultados 
semelhantes são registrados: “Através de pesquisas constatamos 
que, com o nosso trabalho, houve uma melhora no aprendizado 
e na alfabetização de crianças e adultos”, informa Juliana Barrena, 
analista de Desenvolvimento Institucional da Expedição Vaga Lume. 

“Os livros dão a eles uma  
possibilidade de conhecimento da vida 
que os pais deles não tiveram”

Marcos André Oliveira Borges,  
agricultor e mediador de leitura da Arca das Letras

Com o incentivo do projeto Vaga Lume, professora de 
Castanhal (PA) atua como mediadora de leitura, ajudando 
a formar leitores e abrir para as novas gerações um 
horizonte desconhecido para seus pais
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Orgulhosa do trabalho desenvolvido 
pela Expedição, Juliana contabiliza 
os resultados: “Envolvemos 125 
comunidades, capacitando pessoal e 
distribuindo livros. Nos orgulhamos de 
ter formado 1.035 mediadores de leitura e 
14 conselhos gestores para as bibliotecas, 
incutindo nessas comunidades o hábito  
de leitura, dentro e fora das escolas”. 

A composição do acervo é elaborada 
pela equipe de educação do programa, 
em parceria com a consultoria A Cor 
da Letra. Corroborando a observação da 
secretária-geral da Fundação do Livro 
Infantil e Juvenil, Elizabeth Serra, Juliana 
afirma que é a qualidade das publicações 
o que mais atrai o leitor. Segundo ela, 
os jovens, em especial, interessam-se 
muito por histórias de outros lugares, e 
não somente por aquelas de temática 
caracteristicamente regional. “Os livros 
permitem que eles viajem por outras 
culturas e outras histórias”, diz. Afinal, um 
dos maiores benefícios da leitura é mesmo 
enriquecer o universo das pessoas. Além 
da qualidade, a diversidade é outra das 
principais diretrizes para a constituição 
do acervo, mas, ao contrário da Arca das 
Letras e apesar de seu envolvimento com 
as escolas da região, a Expedição não 
trabalha com livros didáticos. Juliana 
conta que a preferência é pelos chamados 
livros-álbum ou de primeira leitura, mas 
garante que os clássicos da literatura 
também têm vez.

Promovida pela Associação Vaga Lume, uma entidade civil 
sem fins lucrativos, e patrocinada pelo Governo Federal e 
por empresas como a Petrobras e a Votorantim, a Expedição 
Vaga Lume atua exclusivamente em áreas carentes dos nove 
estados que formam a chamada Amazônia Legal: Mato Grosso, 
Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Pará, Amapá, Tocantins e 
Maranhão. A iniciativa surgiu, em 2000, a partir do desejo de três 
amigas – as paulistas Maria Teresa Meinberg e Sylvia Albernaz 
Guimarães e a goiana Laís Fleury – de conhecer e contribuir com 
comunidades rurais daquela vasta região, tão pouco beneficiada 
por investimentos. Depois de 10 meses viajando por inúmeros 
municípios, as fundadoras chegaram à conclusão de que a melhor 
maneira de contribuir com seus habitantes seria montando 
bibliotecas comunitárias.

 “A Amazônia representa 60% do território nacional e possui 
uma população de 20 milhões de pessoas, o equivalente a cerca 
de 12% da população brasileira. Segundo dados do IBGE, 36% 
dos moradores da região com mais de 25 anos são analfabetos. 
E isso não ocorre por razões culturais, mas estruturais, por não 
terem acesso a livros. Inexiste uma rede de distribuição de livros 
no Norte, e não se investe na formação de mediadores para 
incentivar a leitura.”, informa Juliana Barrena. 

Assim como a Arca das Letras, a Expedição Vaga Lume  
baseia-se no tripé “estrutura-capacitação-gestão”. Aqui, no entanto, 
a escola aparece como a porta pela qual a leitura entra na vida da 
comunidade. As bibliotecas montadas pelo projeto são instaladas 
dentro de unidades da rede pública de ensino e professores são 
capacitados para atuarem como mediadores de leitura. 

A gestão das bibliotecas fica a cargo das comunidades. Em 
assembléia, pais, mães, professores, jovens, crianças e adultos 
debatem a partir de um roteiro de perguntas preestabelecido, 
e, assim, vão definindo as regras de suas bibliotecas e a 
composição do Conselho Gestor. Dessa forma, além da biblioteca 
propriamente dita, o projeto oferece às comunidades uma 
oportunidade de aprimorar seus mecanismos de organização. 

Na Expedição Vaga Lume, incentivo 
à formação de leitores começa com 
contadores de histórias
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Vencendo a distância

Até 2002, não havia uma programação para o acompanhamento 
dessas bibliotecas, mas, com o tempo, verificou-se a necessidade 
de fortalecer e ampliar o projeto. Para isso, foi necessário criar um 
programa de monitoramento local com o auxílio das associações 
comunitárias, já que as bibliotecas se encontram em regiões de 
difícil acesso, carentes da atenção dos órgãos públicos e de meios 
de transporte e comunicação, onde algumas vezes não há sequer 
telefone público. Nesses casos, o monitoramente chega a ser feito 
através de cartas, e, a cada dois anos, as bibliotecas recebem a 
visita de um representante da Vaga Lume.

Juliana descreve o cenário de atuação do projeto: “Trabalhamos 
numa vasta região com uma diversidade cultural e étnica muito 
grande. Como boa parte do território fica em área de floresta, 
temos comunidades oriundas de tribos indígenas diversas, de 
comunidades quilombolas e ribeirinhas e de assentamentos rurais. 
Em cada lugar, o povo tem um costume diferente em relação 
à transmissão de conhecimento. Ao longo dos anos estamos 

aprendendo a lidar com as características 
de cada comunidade, mas os maiores 
problemas são a dificuldade de acesso, 
muito mais complicado do que em outras 
áreas rurais do país, e o alto grau de 
desigualdade social na região”.

Apesar das dificuldades, até julho de 
2007, a Expedição Vaga Lume, cuja meta 
inicial era instalar 22 bibliotecas, em 20 
municípios da Amazônia Legal, já havia 
implantado bibliotecas comunitárias em 
82 comunidades rurais e sete urbanas. 
O relatório de 2006 mostra que mais de 
54 mil livros foram distribuídos após a 
implantação das bibliotecas, incluindo 
os obtidos em campanhas de doações. 
E, como a idéia é que sejam bastante 
manuseados pela população, só são 
aceitas doações de livros novos, para  
que tenham vida longa. 

Histórias em mão-dupla

Para mostrar como, além de favorecer o 
desempenho escolar de crianças e jovens, os 
livros também estão influindo nos hábitos 
dos adultos, Juliana conta a história de 
seu Antônio Oliveira. Ele mora na margem 
esquerda do Rio Acangatá, próximo à Vila 
do Menino Deus, uma comunidade de Portel, 
município a 326 quilômetros de Belém e 
com mais de 58% de seus 44 mil habitantes 
vivendo em áreas rurais. “Quando o mediador 
Valdo Alves, que, além de ler para seus alunos 
na creche municipal de Portel, percorre as 
casas ribeirinhas para ler para os moradores, 
chegou com os livros à casa de seu Antonio, 
ele foi logo dizendo: ‘desembarca logo os livros 
e cuida de ler para nós’. Na casa, ninguém sabe 
ler nem escrever, mas ele adora livros”. 

Ressaltando a importância desse trabalho, 
Juliana diz que “o mediador é o responsável 

por dar voz aos livros, lendo as histórias  
sem modificar o texto”. Com isso, amplia  
o repertório cultural e a visão de mundo  
dos ouvintes.

A Expedição, no entanto, também tem  
por objetivo contribuir para o resgate da 
tradição oral e a valorização das culturas 
locais. Com esse intuito, organizam-se  

“rodas de história”, em que os moradores mais 
antigos das comunidades contam casos.  
Os participantes são incentivados a produzir 
livros artesanais, com histórias e ilustrações 
sugeridas e feitas por eles próprios. Cinqüenta 
e um livros já foram produzidos em conjunto 
com as comunidades e passaram a fazer  
parte do acervo de suas bibliotecas. Assim,  
as comunidades vão se apropriando da  
cultura escrita, que, pouco a pouco, entra  
na sua circulação.
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O campo já foi a principal matéria-
prima do trabalho de destacados fotógrafos 
brasileiros. Desde meados da década de 
1970, muitos profissionais, com diferentes 
graus de engajamento, documentaram 
as condições de vida da população rural, 
num movimento que teve seu ápice nos 
últimos anos do regime militar, durante 
a abertura política do país, um momento 
de grande demanda por informação 
independente e confiável. 

“Não havia financiamento e raramente 
a venda das fotos cobria os custos. Muitos 
órgãos de imprensa de primeira linha 
não estavam dispostos a publicar o que 
se passava no campo. Trabalhávamos, 
sobretudo, com jornais menores, sindicais 
ou alternativos. As condições de trabalho 
nas áreas rurais eram também muito duras”, 
conta o fotógrafo, jornalista e antropólogo 
carioca Milton Guran, que contribuiu 
ativamente para a criação e organização 
de agências independentes de fotografia 
como a Ágil e a F4, que, na época, tinham 
correspondentes em vários estados e os 
melhores canais de distribuição. 

Segundo o antropólogo, os trabalhos 
mais conseqüentes, e os únicos que 
interessam de fato, foram feitos por 
fotógrafos com consciência da importância 
do campo na transformação do Brasil 
em um país viável para todo o seu povo. 
Guran destaca também a agência Vix, 
no Espírito Santo, a Fotocontexto, em 
Porto Alegre, e o trabalho dos fotógrafos 
Jacqueline Joner, Luiz Abreu, Eneida 
Serrano e Genaro Joner, que produziram 
um considerável material sobre o meio 
rural gaúcho, reunido na publicação 
pioneira “Santa Soja”. Depois dela, a mais 
importante documentação sistemática 
da realidade no campo ficou a cargo da 
equipe da agência Imagens da Terra, uma 
organização não-governamental atípica, 
sustentada pelos próprios fotógrafos, e que 
tinha como premissa a questão agrária.

Hoje, contudo, poucos têm condições 
de levar adiante um trabalho fotográfico 
autoral que retrate o cotidiano das 
comunidades rurais. Para o fotógrafo 
carioca João Roberto Ripper, “é cada 
vez mais custoso investir num projeto 
de documentação como fazíamos. Os 
sindicatos e organizações como a 

Retratos de um campo 
em construção
Dos registros históricos do dia-a-dia e da luta campesina em 
meados da década de 1970 às oficinas facilitadas pelo advento 
da fotografia digital e oferecidas às comunidades rurais de hoje, 
o campo vai deixando de ser uma imagem estática para tornar-se 
produtor de suas próprias imagens

Jaciara Rodrigues
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Comissão Pastoral da Terra tinham essa cultura da importância 
do registro, de ter dados fortes sobre o presente, do ponto de 
vista histórico e político, para mostrar aquela realidade. Hoje, a 
tendência é aproveitar o que se tem, em vez de investir em uma 
nova documentação que sirva de suporte aos projetos que estão 
sendo feitos”.

Um close nas pessoas

Aos 53 anos e há vinte fotografando trabalhadores rurais, 
João Roberto Ripper é um dos poucos fotógrafos que mantêm o 
interesse por uma cobertura menos pontual do campo. Ripper 
tem cerca de 200 mil imagens ligadas aos direitos humanos. 
Dessas, 140 mil são do período em que esteve à frente da 
Imagens da Terra. Com sede no bairro de Laranjeiras, no 
Rio de Janeiro, a agência funcionou por oito anos. “Fizemos, 
nesse período, a documentação mais aprofundada sobre terra 
no Brasil. E muito mais poderia se documentar, desde os 
conflitos, o acompanhamento de importantes eventos, como os 
assentamentos, até a evolução das grandes discussões”, avalia.

A fotografia social e documental de Ripper tem como objetivo 
fazer com que o resultado do seu trabalho retorne diretamente 
para as pessoas. Seu esforço é por levar ao conhecimento da 
sociedade, com mais freqüência e fidelidade, o dia-a-dia de 

quem vive no campo. “Falo com muito 
tato sobre essa questão, não é o caso de 
tachar a imprensa, ‘vocês são do mal, nós 
somos do bem’, mas é importante pensar 
sobre as premissas jornalísticas. Um lado 
fundamental do jornalismo é alertar a 
sociedade. Para isso, você precisa estar nos 
lugares. Não acompanhar, não conhecer, 
deixa um grande hiato na informação. 
Como é possível falar de terra e não ter 
os trabalhadores rurais, por meio de suas 
organizações, como fonte de informação? 
O que eles realmente fazem e quais 
são suas prioridades? Existem muitos 
levantamentos, números, estatísticas, 
principalmente sobre as áreas rurais e 
indígenas. Eu tento, com meu trabalho, 
mostrar que o que forma esses dados 
são pessoas, que têm projetos de vida, 
dignidade, beleza, sensualidade, lazer e 
lutam por uma vida melhor. O que mais 
faz a sociedade pensar, repensar e agir de 
forma transformadora é entender quem 
são essas pessoas”, constata.

João Roberto Ripper, referência no trabalho 
social com fotografia no Brasil: mostrando as 
pessoas por trás dos dados
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Ainda este ano, Ripper deverá estar em 
Noiva do Cordeiro – vilarejo da cidade 
de Belo Vale, interior de Minas Gerais. A 
oficina de fotografia para os moradores 
será uma conseqüência da projeção que o 
município ganhou por ter sido, em 2007, a 
primeira comunidade de inclusão digital 
rural do programa Vale Informática, da 
Fundação Vale, em parceria com o Comitê 
para Democratização da Informática (CDI) 
e organizações locais.

“É significativo o aporte dessas oficinas 
de sensibilização do olhar e utilização da 
fotografia como instrumento de inclusão 
social – que nós chamamos de inclusão 
visual –, por permitirem que setores que 
não são visualmente representados, ou são 
representados de forma distorcida pela 
grande imprensa, participem do processo 
de comunicação visual como agentes. A 
grande novidade, na minha opinião, é 
essa”, diz Milton Guran. 

Em 2002, Guran coordenou um curso 
na Semana Nacional de Cultura Brasileira 
e da Reforma Agrária, realizada na 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro 
(UERJ). Na ocasião, o Movimento dos 
Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST) 
fez uma pesquisa entre seus militantes 
para saber o que eles queriam como 
programação cultural durante o encontro. 

“Ganhou show de música, é claro, mas a 
grande surpresa foi que em segundo lugar 
apareceu ‘curso de fotografia’. O MST, 
então, acionou o Carlos Carvalho [outro 
nome de destaque da fotografia social e 
documental do país], que me chamou 
para organizar o curso com ele. Creio que 

O campo do outro lado da câmera

Diminuir esse hiato, dar visibilidade ao que acontece no 
campo, ultrapassa os limites da documentação e avança para 
estimular a produção de imagens por quem, habitualmente, fica 
do outro lado das câmeras, numa inversão sintática equivalente 
a fazê-los passar de objeto a sujeito. Nas oficinas de fotografia, 
realizadas há anos por alguns dos melhores fotógrafos brasileiros, 
o morador da área rural tem a oportunidade de refletir sobre 
si mesmo e a sua realidade, além de adquirir noções básicas 
para documentar seus próprios projetos. Esse sempre foi – mais 
do que a formação de novos fotógrafos – o grande objetivo dos 
profissionais dedicados à atividade. 

Ripper já ministrou várias oficinas com o intuito de sensibilizar 
o olhar dos participantes em áreas rurais, mas foi a experiência 
como coordenador do projeto Imagens do Povo, realizado pela 
ONG Observatório de Favelas e ganhador do prêmio Faz Diferença 
2008, do jornal O Globo, que o despertou para a possibilidade de 
que seu trabalho no campo evoluísse para a profissionalização de 
jovens e adultos. 

As aulas do curso de formação de fotógrafos e documentaristas 
populares do Imagens do Povo são realizadas na Favela da 
Maré, no Rio de Janeiro. E, segundo Ripper, a maior parte da 
carga horária e da informação transmitida no curso é dedicada 
à fotografia humanista. São quatro horas diárias, durante 
oito meses, e mais um final de semana mensal, para o ensino 
de fotografia básica, informática para fotografia e fotografia 
documental. Sonhando com a reprodução do método no campo, o 
fotógrafo afirma: “Minha utopia é criar escolas dentro dessa linha 
também em áreas rurais. O trabalho na favela me despertou para a 
possibilidade de formar bons profissionais, que possam caminhar 
com a sua cultura de vida e retratar suas comunidades. É o grito 
de uma nova ordem de informação, por meio da imagem, que, 
além de denunciar, pode mostrar tudo de positivo que as pessoas 
fazem pra substituir o Estado, seja na favela, seja na área rural”.

Mantendo sua ligação com o campo, Ripper tem dado aulas 
de fotografia no assentamento Santo Inácio, criado em 1987, pelo 
Incra, na cidade de Trajano de Moraes (RJ). Desde o ano passado, 
um grupo de nove pessoas vem aprendendo com ele e com um 
ex-aluno da Maré, Fábio Café (hoje fotógrafo profissional), a 
fotografar com máquinas digitais e editar o material. As imagens 
ilustrarão um livro sobre os saberes de tradição oral da época 
do colonato. O projeto, patrocinado pelo programa Petrobras 
Cultural, é de autoria da antropóloga Elizabeth Linhares e inclui 
oficinas de ilustração e letramento. Na maior parte do tempo, os 
participantes desenvolvem a escrita orientados por duas jovens 
educadoras, ambas integrantes da comunidade e da equipe que 
produzirá a obra. 

“Creio que esse interesse pela 
fotografia se deve à importância 
que ela tem como instrumento 
de construção de memória 
individual, familiar e social” 

Milton Guran
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esse interesse pela fotografia se deve à 
importância que ela tem como instrumento 
de construção de memória individual, 
familiar e social”, analisa Guran. 

Para ele, a documentação “endógena”, 
ou seja, feita pelos próprios protagonistas, 
ganha peso. “Esses trabalhos circulam 
pela internet, figuram em relatórios de 
movimentos e de ONGs ligadas ao setor 
e se acumulam em álbuns de família, no 
papel e em blogs e CDs. Acredito que o 
surgimento da imagem digital, que não 
tem maiores custos depois de comprada  
a máquina, e dos circuitos de distribuição 
de imagem dela advindos está dando 
um novo perfil a essa documentação, 
ainda por ser devidamente conhecido e 
avaliado”, ressalta.

O interesse da população rural pelo 
aprendizado da fotografia é confirmado 
pelo paulista Douglas Mansur, um dos 
primeiros nomes citados quando o assunto 
é fotografia no campo.  Mansur, cujo 
trabalho sempre foi independente, faz a 
cobertura da evolução do MST desde que 
o movimento foi fundado, no início da 
década de 1980. “O Movimento tem um 
curso de comunicação, mas eu organizo 
as oficinas de fotografia assim que chego 
a cada local para documentar. E é aí 

que percebo o quanto um trabalho prévio de pensar a imagem 
é importante, ainda mais agora, com as máquinas digitais, que 
trazem a facilidade de fazer, mas também de deletar”, observa. 

“Isso passa, por exemplo, por documentar o individual, a única 
forma de contar a história do coletivo. Assim, quando estou 
nos acampamentos, escolho umas três famílias e fotografo. 

Muitas vezes, não há o que comer. Depois, volto a encontrá-las, 
já assentadas, e sou servido com os alimentos que eles estão 
cultivando. Acompanhar essa conquista da cidadania é um 
privilégio”, afirma Mansur, que pretende contar a história do MST 
em livro, através das imagens feitas ao longo de todos esses anos.

“(...) o surgimento da imagem digital, 
que não tem maiores custos depois de 
comprada a máquina, e dos circuitos 
de distribuição de imagem dela 
advindos está dando um novo perfil  
a essa documentação” 

Milton Guran

Fotos do livro Juventudes rurais: cultura 
e desenvolvimento, de Gustavo Stephan e 
Maurício Barros de Castro
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Quando a profissionalização entra em pauta 

Nascido em Registro, São Paulo, em 1950, Miguel Chikaoka é 
um dos profissionais que transformaram as oficinas em atividade 
sistemática. Vivendo em Belém desde os anos 1980, ele é 
diretor da agência Kamara Ko, onde produz trabalhos de cunho 
socioambiental, e fundador da Associação Fotoativa, programa de 
ensino, pesquisa e difusão da atividade fotográfica na região,  
que faz 25 anos em 2008. Chikaoka é um fotógrafo-educador 
e tem um trabalho único na área da “alfabetização visual”, 
termo que usa para definir o foco das oficinas, que incluem 
a construção e o manuseio de câmeras obscuras e de pinhole 
para visualização e captura da imagem. “Você acha que ele leva 
máquina para dar aula? Não. É tesoura, papelão e cola”, conta  
o colega Carlos Carvalho.

Em 2007, Chikaoka começou a levar sua experiência para 
oito escolas do interior, em cinco ilhas de Belém. O projeto 
Click das Ilhas é uma iniciativa da FotoAtiva, que a Secretaria 
Municipal de Educação de Belém encampou, com o objetivo 
de potencializar o aprendizado dos estudantes. Crianças e 
jovens são o público de várias de suas oficinas. “Eles não têm 
perspectivas locais, por isso pensam em ir para as grandes 
cidades. O ideal é que houvesse uma continuidade do trabalho 
iniciado nas oficinas, que passa pela valorização da identidade, 
do habitat, do cotidiano. Deixamos um indicativo para que eles 
enxerguem possibilidades de geração de renda, por exemplo, 
produzindo jogos educativos, canecas, aventais, panos de prato, 
camisetas, que agreguem valor aos produtos com a marca deles, 
como em Colares (PA), onde estive em 2005. O objetivo do meu 
trabalho é, cada vez mais, fazer com que a experiência da oficina 
possa ter um desdobramento e contribuir para a auto-suficiência 
das comunidades.” 

Um espelho para refletir

Na periferia de São Paulo e em escolas públicas, muitas delas 
em áreas rurais, a fotógrafa Iolanda Huzak realiza oficinas de 
outra espécie, com o objetivo de estimular a reflexão sobre o 
trabalho infantil por meio da fotografia. Com 35 anos de carreira 
como fotojornalista, Iolanda sempre registrou, paralelamente, a 
história das populações marginalizadas, com projetos individuais 
ou coletivos que têm como foco a mulher, o trabalho e a infância, 
e é co-autora de quatro livros sobre esse último tema.

Iolanda vive em Jarinu (SP), e uma de suas últimas atividades 
profissionais na área rural foi na Escola Municipal de Educação 
Básica Professor Oscar Augusto Guelli, em Jundiaí. Ela foi 
chamada pela diretora da escola, depois que uma professora 

Na oficina promovida por Miguel 
Chikaoka (no centro da foto no alto) 
em Colares (PA), alunos produzem e 
manipulam suas câmeras obscuras
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Rurais (ProJovem), em São Paulo; e Arcafar/
Norte, além do próprio Cedejor. E Maurício 
contou a trajetória dessas instituições e dos 
jovens que nelas trabalham.

Sobre a publicação, Tiana Cruz, uma 
das jovens que nela figuram, afirma: “É 
uma ferramenta de trabalho, uma forma 
de mostrar ao jovem que é possível, com 
organização e cooperação, melhorar 
nossa realidade”, diz. Tiana, que, à época 
da produção da obra, integrava o MOC 
e hoje trabalha numa rádio comunitária 
em Valente, região de cultivo do sisal no 
interior da Bahia. “Sempre mostro o livro 
quando me perguntam por que falo tanto 
em educação no campo”, orgulha-se.

Depois da exposição e do livro, 
o próximo passo será investir na 
documentação do campo pelos próprios 
jovens, por meio das oficinas de fotografia: 

“Achamos que conhecemos a realidade 
deles, mas é a partir do olhar de quem vive 
lá que poderemos entrar em contato com 
o que eles realmente julgam importante 
mostrar”, pondera Stephan. 

se encantou por uma de suas obras, Serafina e a criança que 
trabalha (Ática, 1996). A história foi debatida e houve projeção 
das fotos. “Tivemos a oportunidade de refletir sobre as imagens 
e perceber que elas oferecem muito mais do que quando apenas 
passamos por elas. Além do mais, havia trabalho infantil 
na região, os pais dessas crianças trabalharam na infância e 
deixavam de vir à escola na época da colheita”, testemunha a 
diretora da instituição, Laura Rizzi Rancoleta.

Em 2006, o mesmo título já fora objeto da oficina “Ver, Olhar, 
Reparar”, ministrada por Iolanda, em escolas públicas de Campo 
Limpo Paulista. Nessas escolas, o trabalho envolveu palestra do 
Conselho Tutelar para os pais e a comunidade, apresentações de 
teatro, música, dança e literatura pelos alunos com foco no tema. 

“Ainda existem, nas escolas, muitas crianças que trabalham. Há 
necessidade de buscar alternativas para essas famílias, para que 
isso não aconteça”, alerta Iolanda. O trabalho de Iolanda também 
se estende aos jovens da Zona Leste da cidade de São Paulo. Em 
2005, sob sua supervisão, eles trabalharam na documentação da 
história ambiental das bacias hidrográficas do Córrego Itaquera e 
Aricanduva, o que resultou numa exposição que percorreu escolas 
públicas ao longo do ano.

Foi também por meio de uma exposição – Terra e Juventude –, 
realizada pelo Instituto Souza Cruz e apoiada pelo Ministério da 
Cultura, que o fotógrafo mineiro Gustavo Stephan levou imagens 
do dia-a-dia no meio rural a milhares de pessoas, que também 
assistiram ao vídeo homônimo produzido a partir das imagens, 
com roteiro de Mário Margutti e Marcelo Goulart e produção 
de Lorena Bondarovsky. A exposição rodou o país com cerca de 
cem fotos retratando o cotidiano de quatro núcleos do Centro de 
Desenvolvimento do Jovem Rural (Cedejor), organização não-
governamental apoiada pelo Instituto Souza Cruz com o objetivo 
de fazer com que jovens rurais assumam o papel de protagonistas 
do desenvolvimento de suas comunidades. Stephan, que é 
fotógrafo de O Globo, não foi escolhido à toa para o projeto. Seu 
apreço pelo campo vem de longe. O foco inicial do seu trabalho 
de documentação foi cultural, com uma primeira viagem, há 20 
anos, para o Vale do Jequitinhonha. Depois, de 1995 a 2001, refez 
o percurso da Coluna Prestes por 45 pequenas cidades brasileiras, 
o que resultou em imagens até hoje inéditas. 

A exposição desdobrou-se no livro Juventudes rurais: cultura e 
desenvolvimento, com as fotos de Gustavo e textos do historiador 
Maurício Barros de Castro, lançado em setembro de 2007, na II 
Jornada Nacional do Jovem Rural, em Brasília e Luziânia (GO). 
Para a obra, o fotógrafo registrou o trabalho de nove organizações 
parceiras do Cedejor: Movimento de Educação Promocional do 
Espírito Santo (Mepes); Movimento de Organização Comunitária 
(MOC), na Bahia; Serviço de Tecnologia Alternativa (Serta), em 
Pernambuco; Associação Regional das Casas Familiares Rurais do 
Sul do Brasil (Arcafar/Sul); Escola Família Agrícola de Orizona 
(Efaori), em Goiás; Programa de Formação de Jovens Empresários 

Gustavo Stephan:  
a busca pelo olhar do outro
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Academia Brasileira de Literatura de Cordel (ABLC)
Rua Leopoldo Frois, 37 - Santa Teresa
Rio de Janeiro – RJ
CEP: 20241-330
Tel: (21) 2232-4801
E-mail: contato@ablc.com.br
Website: www.ablc.com.br

AML Cultural / Projeto Um Piano pela Estrada
Estrada Vereador Onildo Lemos, 2505, Sala 309 - Praia do Santinho
Florianópolis - SC
CEP 88058-700
Tel: (48) 3369-3198
E-mail: contato@arthurmoreiralima.com.br
Website: www.arthurmoreiralima.com.br

Brasil Social / Cinema na Roça
Rua Martins Pena, 20, Cobertura - Tijuca
Rio de Janeiro - RJ
CEP 20270-270
Tel: (21) 2568-3880
E-mail: contato@brasilsocial.com
Website: www.brasilsocial.com

Buriti Filmes
Rua Marechal Olímpio Mourão Filho, 87 - Vila São Francisco
São Paulo - SP
CEP 05352-080
Tel: (11) (11) 3624-0794
E-mail: buriti@buritifilmes.com.br
Website: www.buritifilmes.com.br

Canal Rural
Rua Rádio e TV Gaúcha, 189 - Morro Santa Tereza
Porto Alegre - RS
CEP 90859-900
Tel: (51) 3218-5119
Website: www.canalrural.com.br

Centro de Desenvolvimento do Jovem Rural (Cedejor)
Rua Voluntários da Pátria, 595, Sala 707 - Centro
Porto Alegre - RS 
CEP 90300-003
Tel: (51) 3212-9132
Website: www.cedejor.org.br

CineAr Produções e Exibições Cinematográficas 
Avenida Uruguai, 284A - Sion
Belo Horizonte - MG
CEP 30310-300
Tel: (31) 3227-5623
E-mail: contato@cinear.com.br
Websites: cinemanorio.com.br 
 cinemaaoarlivre.com.br

Cine Tela Brasil
Rua Marechal Olímpio Mourão Filho, 87 - Vila São Francisco
São Paulo – SP
CEP 05352-080
Tel: (11) 3719-2372
Website: www.cinetelabrasil.com.br

Comitê para Democratização da Informática (CDI)
Rua Alice 150 - Laranjeiras
Rio de Janeiro - RJ
CEP 22241-020
Tel/Fax: (21) 3235-9450
E-mail: cdi@cdi.org.br
Website: www.cdi.org.br

Confederação Nacional dos  
Trabalhadores na Agricultura (Contag)
SMPW Quadra 01, Conj. 2, Lote 2 - Núcleo Bandeirante
Brasília - DF
CEP 71735-102
Tel: (61) 2102-2288
E-mail: contag@contag.org.br
Website: www.contag.org.br

Centro de Referência Integral de Adolescentes (Cria)
Rua Gregório de Mattos, 21 - Pelourinho
Salvador - BA
CEP 40025-060
Telfax: (71) 3322-1334
E-mail: cria@criando.org.br
Website: www.criando.org.br

Empresa de Pesquisa Agropecuária e  
Extensão Rural de Santa Catarina (Epagri-SC)
Rodovia Admar Gonzaga, 1347 - Itacorubi
Florianópolis - SC
CEP 88034-901 – Cx. Postal 502
Tel: (48) 3239-5500
E-mail: epagri@epagri.sc.gov.br
Website: www.epagri.rct-sc.br

Expedição Vaga Lume
Rua Fidalga, 716 - Vila Madalena
São Paulo - SP
CEP 05432-000 
Tel: (11) 3032-6032   
Website: www.expedicaovagalume.org.br

Festival de Cinema e Vídeo Rural de Piratuba
Rua Florianópolis, s/nº
Piratuba - SC
CEP 89667-000
Tel: (49) 3553-0485
Website: festivaldecinemapiratuba.com

Fundação Brasil Cidadão (FBC)
Rua Osvaldo Cruz, 01, sala 1508
Fortaleza - CE
CEP 60125-150
Tel: (85) 3268-2778
E-mail: faleconosco@brasilcidadao.com.br
Website: www.brasilcidadao.org.br

Fundação Casa Grande - Memorial do Homem Kariri
Av. Geremias Pereira, 444 - Centro
Nova Olinda - CE
CEP 63165-000
Tel: (88) 3546-1333
E-mail: casagrande@baydejbc.com.br
Website: www.fundacaocasagrande.org.br

Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil (FNLIJ)
Rua da Imprensa, 16, 1212/1215 – Centro
Rio de Janeiro – RJ
CEP 20030-120
Tel: (21) 2262-9130
E-mail: informacao@fnlij.org.br
Website: www.fnlij.org.br

Fundação Vale
Av. Graça Aranha, 26 - Centro
Rio de Janeiro - RJ 
CEP: 20030-000
Tel: (21) 3814-4477
Website: www.vale.com

Onde encontrar
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Globo Rural
Av. Dr. Chucri Zaidan, 46
São Paulo - SP
CEP 04583 905
Tel: (11) 5509-9002
Website: www.globorural.com.br

Grupo Flor do Sol
Praia de Redonda
Icapuí – CE
CEP 62810-000
Tel: (88) 3432-3067 ou 9904-6213 

Grupo Gerdau
Av. Farrapos, 1811
Porto Alegre - RS
CEP 90220-005
Tel: (51) 3323-2000
Website: www.gerdau.com.br

Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura (IICA)
SHIS, QI 03, Lote A, Bloco F, Centro Empresarial Terracotta – Lago Sul
Brasília - DF
CEP 71605-450
Tel: (61) 2106-5420
E-mail: iica.br@iica.int
Website: www.iica.org.br

Instituto Terra
Fazenda Bulcão
Aimorés - MG
CEP 35200-000 – Cx. Postal 005
Tel: (33) 3267-2302
E-mail: cera@institutoterra.org
Website: www.institutoterra.org

Ministério da Cultura (MinC)
Esplanada dos Ministérios, Bloco B
Brasília - DF
CEP 70068-900
Tel: (61) 3316-2000
Secretaria de Articulação Institucional (SAI)
Tel: (61) 3316-2149
Secretaria do Audiovisual (SAV)
Tels: (61) 3316-2245
Secretaria da Identidade e da Diversidade Cultural (SID)
Tel: (61) 3316-2100
Secretaria de Incentivo e Fomento à Cultura (SEFIC)
Tel: (61) 3316-2075
Secretaria de Políticas Culturais (SPC)
Tel: (61) 3316-2331
Secretaria de Programas e Projetos Culturais (SPPC)
Tel: (61) 3901-3819
Website: www.cultura.gov.br

Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA)
Esplanada dos Ministérios, Bloco A - Ala Norte
Brasília - DF
CEP 70054-900
Núcleo de Estudos Agrários de Desenvolvimento Rural (NEAD)
Tel: (61) 3328 8661
Secretaria da Agricultura Familiar (SAF)
Tel: (61) 2191-9909
Secretaria de Desenvolvimento Territorial (SDT)
Tel: (61) 2191-9888
Secretaria de Reordenamento Agrário (SRA)
Tel: (61) 2191-9885
Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração
Tel: (61) 2191-9800
Websites: www.mda.gov.br / www.nead.org.br

Movimento Escambo Popular Livre de Rua
Rua Alexanzito, 262
Aracati - CE
CEP 62800-000
Tel: (88) 421-3076
E-mail: cervante@secrel.com.br

Núcleo de Comunicação e Educação  
da Universidade de São Paulo (NCE/USP)
Av. Profº. Lucio Martins Rodrigues, 443, bloco 22, sala 26 - Cidade 
Universitária 
CEP 05508-900
São Paulo - SP
Tel. (11) 3091-4784
Website: www.usp.br/nce

Oboré Projetos Especiais em Comunicações e Artes
Rua Rego Freitas, 454, 8º andar, Conj. 83 – Vila Buarque
São Paulo - SP
CEP 01220-010
Tel: (11) 3214.3766
E-mail: obore@obore.com
Website: www.obore.com

Ponto de Cultura Norte de Mato Grosso (PC Nortão)
Rua Giruá, 1196 E - Cidade Nova
Lucas do Rio Verde - MT
Tel: (65) 3549-2629
E-mail: pcnortao@gmail.com

Projeto Luthier
Rua Afonso Pena, s/nº, Capim Cheiroso
Barão de Cocais - MG
CEP 35970-000
Tel: (31) 9911-8365
E-mail: luthierpedroalexandrino@bol.com.br
Website: www.luthierpedroalexandrino.com

Serviço de Tecnologia Alternativa (Serta)
Povoado Poço da Cruz - Açude Engenheiro Francisco Saboya, s/n
Ibimirim - PE
CEP 56580-000
Tel: (81) 3658 1226
E-mail: sertaprojetos@serta.org.br
Website: www.serta.org.br

Sociedade Musical Nossa Senhora da Conceição /  
Programa Integração Pela Música (PIM)
Rua Cel. Manoel Bernardes, 3, Sala 101 – Centro
Vassouras – RJ
CEP: 27700-000 - Cx. Postal 85761
Tel: (24) 2471-9320
E-mail: celia.pim@uol.com.br
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